
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 

 
Kompleksowa usługa prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym 

Czarlina  
 

o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 Euro i nieprzekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 Euro,  

o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –  

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 

Numer postępowania: ZP/72/055/U/17 
 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Politechnika Gdańska  
80-233  Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12 

tel.: 58 347 12 15 

faks: 58 347 29 13  

www.pg.edu.pl 

NIP: 584-020-35-93 
Postępowanie prowadzi Dział Zamówień Publicznych. 
e-mail: dzp@pg.gda.pl , faks: 58 347 29 13 

Godziny pracy Działu Zamówień Publicznych: 8:00 – 15:00. 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami) - zwanej dalej 

Pzp oraz niniejszego ogłoszenia. 

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g Pzp – 750.000 

Euro. 

3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU 
ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi prowadzenia żywienia 

wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina w sezonie 2017  z opcją świadczenia 

usługi prowadzenia żywienia wczasowiczów w sezonie 2018. 

  



 

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

55322000-3 – Usługi gotowania posiłków.  

55311000-3 - Restauracyjne usługi kelnerskie dla ograniczonej grupy klientów 

55320000-9 - Usługi podawania posiłków 

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków 

55330000-2 - Usługi kawiarniane 

55400000-4 - Usługi podawania napojów 

3. Wzór umowy znajduje się w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia. 

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawarto w opisie 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.  

 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia podstawowego: 15.06 – 16.09 2017 r. 

2. Termin wykonania zamówienia w ramach prawa opcji: 14.06 – 16.09.2018 r. 

3. Miejsce wykonania zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji: Politechnika 

Gdańska, Ośrodek Wypoczynkowy Czarlina, Skoczkowo 9, 83-406 Wąglikowice 

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS DOKONYWANIA OCENY ICH 
SPEŁNIANIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których 

mowa w art. 24 ust.1 pkt 13) do 22) oraz ust. 5 pkt 1) i 2) Ustawy Pzp. 

 

2. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 

układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. 

– Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 

615), 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia z postępowania o dzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 do 22 oraz ust. 5 pkt 

1) i 2) Ustawy Pzp, zostaną wykluczeni z udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 9 do ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

  



 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają 

potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 

brak podstaw wykluczenia. 

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) 

podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że 

Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 

r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 

1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 

4. Zgodnie z art. 24 ust. 8 wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 
13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 

faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 

przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. 

Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 

zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, 

wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100); 
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst 

jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: „Wadium – Kompleksowa 
usługa prowadzenie żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina - 
ZP/72/055/U/17.” 

4. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, 

że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wadium w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie 

za pokwitowaniem oryginału dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 

11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny, Skrzydło „B”, I piętro, w dniach od poniedziałku 

do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą na adres: Kwestura Politechniki 

Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 

6. Wadium wniesione w jednej z form określonych w pkt 2 ppkt 2- 5 Zamawiający będzie uważał 

za skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma stosowny dokument przed upływem 

terminu składania ofert. 

  



 

7. Dokument wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie 

z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: 

1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 

gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 

2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 

3) kwotę, 

4) termin ważności, 

5) mieć formę oświadczenia bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie 

Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub innej tego typu instytucji, 

6) być nieodwołalny, 

7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, a także obejmować cały 

okres związania ofertą, określony w ogłoszeniu. 

8. Zaleca się, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą potwierdzenie wniesienia wadium (kserokopię 

gwarancji lub poręczenia albo przelew lub jego kserokopię). 

9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w 

art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, 

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o zwrot wadium musi być 

podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

13. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz 

z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 

24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

 
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 

2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

  



 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadami określonymi w art. 

91 ustawy Pzp, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: 

• Cena oferty brutto - 70 pkt 
• Doświadczenie Wykonawcy – 15 pkt 
• Jakość wykonywanych usług - 15 pkt 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów za trzy 

kryteria, spełniające wymagania niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami i ustawy PZP. 

5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 

6. Zamawiający w celu oceny ofert zsumuje liczbę punktów w trzech kryteriach,  

wg poniższego wzoru: 

W = Pc + PD + PJ 
gdzie: 

W – łączna liczba przyznanych punktów 

Pc – liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium nr 1  

PD -  liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium nr 2  

PJ -  liczba punktów przyznana za spełnienie kryterium nr 3  

 

W kryterium „Cena” największą liczbą punktów zdobędzie Wykonawca, który zaproponuje 

najniższą cenę. Pozostałym Wykonawcom punkty za kryterium „Cena” przyznane zostaną 

na podstawie poniższego wzoru: 

70⋅=

Cb

Cn
Pc  

gdzie: Pc  – liczba punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 

               Cn  – najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie 

               Cb  – cena oferty badanej 

Wykonawca oblicza cenę oferty na realizację przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę 

wartość netto. Następnie oblicza wysokość podatku VAT i ustala cenę. Cena musi obejmować 

wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia. 

 

W kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” liczba punktów przyznanych  będzie zależała 

od liczby wykonanych usług prowadzenia zbiorowego żywienia, nieprzerwanie przez 

min. 2 tygodnie dla min. 150 osób każdego dnia.  

Powyższe usługi muszą być zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie). 

Punkty będą przyznawane następująco: 

 

Wykonawca  nie wykaże, że wykonał  usługi 

prowadzenia zbiorowego żywienia, 

nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 

150 osób każdego dnia 

0 pkt. 

Wykonawca wykaże, że wykonał jedną usługę 

prowadzenia zbiorowego żywienia, 

nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 

150 osób każdego dnia 

5 pkt. 

Wykonawca wykaże, że wykonał dwie  usługi 

prowadzenia zbiorowego żywienia, 

nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 

150 osób każdego dnia 

10 pkt. 

Wykonawca wykaże, że wykonał trzy lub 
więcej  usługi prowadzenia zbiorowego 

żywienia, nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie 

dla min. 150 osób każdego dnia 

15 pkt. 



 

Zamawiający zweryfikuje kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” na podstawie podanej 

informacji przez Wykonawcę w załączniku nr 8 do ogłoszenia oraz dokumentów 

potwierdzających wykonanie powyższych usług w wymaganym zakresie tzn. podanie 

przedmiotu usługi, terminu wykonania usługi, liczby osób, podmiotu na rzecz którego usługa 

została wykonana (nazwa, adres). 

W przypadku, jeśli Wykonawca nie załączy dokumentów potwierdzających wykonanie 
usług prowadzenia zbiorowego żywienia, nieprzerwanie przez min. 2 tygodnie dla min. 
150 osób każdego dnia, punkty nie zostaną przyznane. 
 
W kryterium „Jakość wykonywanych usług” liczba punktów przyznanych w kryterium jakość 

wykonywanych usług będzie zależała od faktu, czy Wykonawca posiada certyfikat HACCP, 

potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym 

żywności w swojej działalności podstawowej. Punkty będą przyznawane następująco: 

 

Wykonawca nie posiada certyfikatu HACCP, 

potwierdzającego wdrożenie i stosowanie 

systemu zarządzania bezpieczeństwem 

zdrowotnym żywności w swojej działalności 

podstawowej. 

0 pkt. 

Wykonawca posiada certyfikat HACCP, 

potwierdzający wdrożenie i stosowanie systemu 

zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym 

żywności w swojej działalności podstawowej. 

15 pkt. 

 

Zamawiający zweryfikuje kryterium „Jakość wykonywanych usług” na podstawie podanej 

informacji przez Wykonawcę w załączniku nr 2 do ogłoszenia. 

8. Obliczenia zostaną dokonane przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

9. Zamawiający wybierze ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, która otrzyma sumarycznie 

najwyższą liczbę punktów we wszystkich kryteriach. 

10. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny 

oferty, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

11. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została uznana 

za najkorzystniejszą, spełnia wymagania określone w ogłoszeniu i jest zgodna z ustawą Pzp. 

12. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

13. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, informując o tym 

niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez oczywistą omyłkę pisarską 

w szczególności należy rozumieć widoczne, wbrew zamierzeniu niewłaściwe użycie wyrazu, 

widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie 

wyrazu (ów) lub jego części. 

14. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji 

rachunkowych dokonanych poprawek, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego 

oferta została poprawiona. 

15. Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią ogłoszenia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

16. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, będą się wydawać rażąco 

niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości zamawiającego 

co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający może wezwać 

do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. 



 

17. W trakcie badania i oceny ofert Zamawiający zastosuje przepisy art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 1 

ustawy Pzp. 

18. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Pzp.  

19. Zamawiający unieważni postępowanie w okolicznościach określonych w art. 93 ustawy Pzp. 

 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

a) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, 

b) wypełniony formularz rzeczowo-cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 

do niniejszego ogłoszenia, 

c) wypełniony wykaz wykonanych usług - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 

do niniejszego ogłoszenia, 

d) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 

do niniejszego ogłoszenia,  

e) pełnomocnictwa (opcjonalnie). 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. 

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym 

dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

4. Jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 

status prawny Wykonawcy to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie 

kopię stosownego pełnomocnictwa, określającego jego zakres i wystawionego przez osoby 

do tego upoważnione. 

5. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim, w jednym egzemplarzu, wg wzorów 

druków załączonych przez Zamawiającego.  

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1.  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  

2.  Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3.  Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia, 

zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% 

ceny całkowitej zamówienia podstawowego podanej w ofercie. 

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść nie później, niż w dniu podpisania 

umowy. 

5.  W przypadku skorzystania z prawa opcji Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 6% ceny całkowitej zamówienia 

objętego prawem opcji podanej w ofercie w terminie do dnia 31.03.2018 r. w formie wskazanej 

w ofercie Wykonawcy. 

6.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy 

w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) w pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 



 

7.  Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 

wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu 

na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach 

o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

8.  W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie 

z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie 

nazwy zamówienia), 

3) kwotę zobowiązania, 

4) termin ważności gwarancji, 

5) zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: 80 1160 2202 0000 0002 9091 0512 Bank Millennium S.A. z dopiskiem: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kompleksową usługę prowadzenie 
żywienia wczasowiczów w Ośrodku Wypoczynkowym Czarlina - ZP/72/055/U/17”. 

10. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie wniesione w pieniądzu na oprocentowanym 

rachunku bankowym. 

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasadach 

określonych w art. 151 ustawy Pzp. 

 
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Sposób przygotowania oferty: 
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty załącznik nr 2 wraz z wypełnionym: 

formularzem rzeczowo-cenowym, wykazem wykonanych usług wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie powyższych usług, oświadczeniem dotyczącym przesłanek 

wykluczenia, pełnomocnictwem (opcjonalnie) do dnia 9 maja 2017 r., do godz. 15:00: 
a)  w formie pisemnej - na adres Zamawiającego: Politechnika Gdańska Dział Zamówień 

Publicznych Gmach B, pok. 212, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z dopiskiem: „Oferta 
na kompleksową usługę prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku 
Wypoczynkowym Czarlina”. 

b) w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz formularza 

rzeczowo-cenowego, wykazu wykonanych usług wraz z dokumentami potwierdzającymi 

wykonanie powyższych usług, pełnomocnictwa (opcjonalnie) należy dołączyć do wiadomości e-

mail wysłanej na adres: dzp@pg.gda.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: 

„Oferta na kompleksową usługę prowadzenia żywienia wczasowiczów w Ośrodku 
Wypoczynkowym Czarlina”. 

 
Oferta (załącznik nr 2) musi zawierać: 
a) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia podstawowego z uwzględnieniem wszelkich 

elementów cenotwórczych, wynikających z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

  



 

b) Cenę oferty brutto za realizację zamówienia objętego prawem opcji z uwzględnieniem wszelkich 

elementów cenotwórczych, wynikających z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 

c) Oświadczenie dotyczące posiadania certyfikatu HACCP.  

 

XII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 
1. Załącznik nr 1 – Formularz rzeczowo-cenowy 

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty 

3. Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

4. Załącznik nr 4 – Protokół odbioru usługi 

5. Załącznik nr 5 – Jadłospis diety tradycyjnej 

6. Załącznik nr 6 – Jadłospis diety wegetariańskiej 

7. Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

8. Załącznik nr 8 – Wykaz wykonanych usług 

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM 

Z-ca Kanclerza  

ds. pracowniczych 

Politechniki Gdańskiej 

-//- 

mgr inż. Anna Kanarska 

………............................................ 

Kierownik Zamawiającego 

lub osoba upoważniona 

  


