Ogłoszenie nr 500074671-N-2017 z dnia 13-12-2017 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach: PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE
GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM, MŁODZIEŻY, OSOBOM DOROSŁYM ORAZ
DOWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615766-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Krajowy numer identyfikacyjny
79019198500000, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel.
087 5628970, 5628973, e-mail biuro@mopr.suwalki.pl, faks 875 628 971.
Adres strony internetowej (url): mopr.suwalki.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE GORĄCYCH POSIŁKÓW DZIECIOM,
MŁODZIEŻY, OSOBOM DOROSŁYM ORAZ DOWÓZ DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA
TERENIE MIASTA SUWAŁKI
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MOPR-DPŚ-II/ZP-341/3/17
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1) Przygotowywanie posiłków w formie pełnego obiadu (zupa + II danie). Średnia liczba
osobodni żywieniowych w ciągu trwania umowy wynosić będzie ok. 80.000 i 21.350 dowozów,
z tego: • wydawanie ok. 380 gorących posiłków dziennie, w co najmniej 4 punktach Miasta

Suwałki zlokalizowanych odpowiednio: 1 punkt na Oś. Północ I, 1 punkt na Oś. Północ II oraz 1
punkt w centrum Miasta Suwałki dla osób dorosłych i bezdomnych oraz 1 punkt dla uczniów i
młodzieży szkolnej w centrum Miasta Suwałki. • dowóz ok. 80 gorących posiłków dziennie do
miejsca zamieszkania podopiecznych na terenie Miasta Suwałki. 2) Zamówienie zostało
podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie
wyszczególnionych poniżej części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje
możliwość złożenia oferty na wybraną przez siebie część lub części. 3) Podstawową stawkę
żywieniową stanowi wsad do kotła o wartości minimalnej 6.20 zł (słownie: sześć 20/100 zł). 4)
Zestaw obiadowy powinien składać się z potraw tradycyjnych: zupy z pieczywem, drugiego
dania z zastrzeżeniem, iż raz w tygodniu misi być ryba lub/i raz danie bezmięsne, w pozostałe
dni musza być dania z mięsem. Dopuszcza się drugie dania z podrobów nie częściej niż raz na
dwa tygodnie. Posiłki musza być urozmaicone, te same potrawy nie mogą powtarzać się częściej
niż raz na 10 dni. Wykonawca powinien zapewnić na życzenie osób uprawnionych również
posiłki dietetyczne (lekkostrawne) lub bez wieprzowiny – ich ilość w skali całego zamówienia
jest niewielka i uzależniona jest od rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez osoby uprawnione,
którzy ze względów zdrowotnych lub innych nie mogą jeść potraw tradycyjnych. Waga
gotowych do konsumpcji potraw nie może być mniejsza niż: a) zupa – min.250 mln b) pieczywo
– min. 100 g c) ziemniaki, kasza, makaron, ryż – min. 150 g d) danie mięsne, ryba, itp. – min.
150 g e) surówka – min. 100 g f) warzywa gotowane - min. 100 g g) danie mięsno – warzywne,
jarskie (np. pierogi, itp.) – min. 250 g 5) Gramatura posiłków opisana powyżej obejmuje
gramaturę obowiązującą w chwili wydania. 6) Gorące posiłki powinny uwzględniać obecność
pełnowartościowego białka (mięso, mleko, jaja, ryby) z dodatkiem warzyw lub owoców z
uwzględnieniem sezonowości, być urozmaicone pod względem organoleptycznym oraz
sporządzane ze świeżych produktów posiadających aktualne terminy ważności. 7) Wykonawca
zobowiązany jest opracowywać tygodniowy jadłospis, który wywieszany będzie w każdym
punkcie wydawania posiłków. 8) W przypadku gorących posiłków dowożonych do miejsca
zamieszkania posiłek winien być zapakowany w pojemniki z atestem PZH zamykanych
hermetycznie. 9) Produkcja dań gorących nie może być oparta na mrożonych wyrobach
kulinarnych poddawanych obróbce termicznej w kuchence mikrofalowej 10) Wydawanie
gorących posiłków w godzinach: 12:00 – 16:30 dla : • dzieci i młodzieży w dni nauki szkolnej; •
osób dorosłych przez 7 dni w tygodniu; • dowóz do miejsca zamieszkania – 7 dni w tygodniu w
godz.11:00-15:00. 11) Lokal w którym przygotowywane i wydawane będą posiłki powinien
spełniać normy techniczne, wymogi sanitarno-higieniczne oraz posiadać odpowiednie
wyposażenie umożliwiające należytą realizację przedmiotu zamówienia, a w szczególności: a)
musi być dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, b) musi być wyposażony we
wszystkie niezbędne do wykonania zamówienia urządzenia i sprzęt, w szczególności w
niezbędną zastawę stołową, stoły, krzesła, miejsce do powieszenia wierzchniej odzieży, toaletę,
c) musi posiadać zaplecze techniczne, zapewniające utrzymanie posiłków w odpowiednio
wysokiej temperaturze przez cały czas ich wydawania, d) powierzchnia lokalu musi być takiej
wielkości, aby zapewniała ustawienie takiej ilości stołów i krzeseł, która umożliwi konsumpcję
obiadów równocześnie co najmniej 20 osobom. 12) Realizacja zamówienia musi być
przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa w zakresie przechowywania i przygotowywania
artykułów spożywczych oraz ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2015 poz.594) normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i
Żywienia. 13) Rekrutację osób zakwalifikowanych do realizacji przedmiotu zamówienia
prowadzi Zamawiający. 14) Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę dla każdej części zamówienia minimum 4
osób (w tym: 2 kucharki, 2 osoby do wydawania posiłków a w przypadku dowozów dodatkowo
2 kierowców) wraz z informacją o zakresie wykonywanych czynności, doświadczenia,
kwalifikacji i podstawie dysponowania tymi osobami, a także potwierdzi, że osoby mające

kontakt z żywnością spełniają warunki sanitarno – epidemiologiczne. Osoby na stanowisku
kucharza winne posiadać wykształcenie minimum zawodowe gastronomiczne i doświadczenie
minimum 1 roku w zawodzie kucharza - wykonującej czynności związane m.in. z
przyrządzaniem potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, ich porcjowaniem oraz
wydawaniem. 15) W celu potwierdzenia powyższego Wykonawca po podpisaniu umowy w
terminie 7 dni jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu potwierdzenie zawarcia umowy o
pracę z ww. osobą (zał nr 7 do SIWZ). 16) Na etapie realizacji umowy Wykonawca na każde
pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie
Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w
wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o
zatrudnionych na umowę oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS
zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni roboczych i w formie
przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do
wglądu kopie umów o zatrudnieniu, w tym celu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
o ochronie danych osobowych. 17) W przypadku nie przedstawienia na żądanie Zamawiającego
w wymaganym terminie danych bądź dokumentów, o których mowa w rozdz. III pkt 13 SIWZ
Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 300,00 zł. W przypadku nie
zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności wymaganej liczby osób Wykonawca będzie
zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia, jeżeli zostanie zatrudniona w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek
pracy. 18) Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania kucharza może być podstawą
do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
Wymagane jest zatrudnianie ww. osoby przez cały okres trwania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV: 55320000-9, 55521200-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Część I zamówienia - Osiedle Północ I Ulice Nowomiejska, Klonowa, Kasztanowa, Kolejowa,
Zwrotnicza Os. Kolejowe, Młynarskiego, Chopina,
Ogińskiego, Os. Kamena

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75712.96

Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Gastronomia Michał Syryca
Email wykonawcy: msyryca@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 51
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81770
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81770
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 81770
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Cześć II zamówienia - Osiedle Północ II Ulice Andersa, Kowalskiego, Paca, Daszyńskiego, Lityńskiego,
Szpitalna, Franciszkańska, Krzywólka, Witosa , Pułaskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 47962.96

Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Gastronomia Michał Syryca
Email wykonawcy: msyryca@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 51
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 51800
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Cześć III zamówienia - Śródmieście i centrum
Suwałk – osoby dorosłe i bezdomni Ulice - Kościuszki,
Noniewicza, Wigierska, Sejneńska, Hamerszmita, Wesoła,
Ciesielska, Oś. II, Waryńskiego, Utrata, Em. Plater,
Konopnickiej, Korczaka, Chłodna, 1-go Maja i osoby
bezdomne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178148.14
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Gastronomia Michał Syryca
Email wykonawcy: msyryca@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 51
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 192400
Oferta z najniższą ceną/kosztem 192400
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192400
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Cześć IV zamówienia - Śródmieście i centrum
Suwałk – uczniowie i młodzież szkolna uczniowie
Parafialnej - Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej w

Suwałkach, młodzież szkolna – uczniowie gimnazjum i
szkół ponadgimnazjalnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 100037.03
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Gastronomia Michał Syryca
Email wykonawcy: msyryca@wp.pl
Adres pocztowy: ul. ogrodowa 51
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 108040
Oferta z najniższą ceną/kosztem 108040
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 113880
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Cześć V zamówienia - Przygotowanie i dowóz

posiłku – miasto Suwałki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 194888.66
Waluta pl
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Gastronomia Michał Syryca
Email wykonawcy: msyryca@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 51
Kod pocztowy: 16-400
Miejscowość: Suwałki
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 217770
Oferta z najniższą ceną/kosztem 217770
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 217770
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

