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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 

na zadanie pn. 
 

„Świadczenie usług cateringowych dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych 

Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”  

 
                                                                   

Numer referencyjny postępowania: 
DZP-291-2445/2018                                                                           

                                                                                                         

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
55520000-1  (usługa dostarczania posiłków) 
55320000-9  (usługa podawania posiłków) 
55321000-6  (usługa przygotowywania posiłków) 
55400000-4  (usługa podawania napojów) 
55521100-9  (usługa rozwożenia posiłków) 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w ramach procedury przewidzianej dla 
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750.000 euro.  
 
 
 

Kraków, dnia 16 lipca 2018 roku.  
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I. Nazwa, adres i dane kontaktowe zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia 
publicznego, informacje o procedurze oraz miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu 
1. Zamawiający:  

UNIWERSYTET ROLNICZY im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 
z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 
NIP:  675-000-21-18,   REGON: 000001815 
tel.  +48 12 662-44-12, fax. +48 12 662-44-10 
e-mail:  maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl 
http:  www.urk.edu.pl  

            www.dzp.urk.edu.pl   
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w ramach procedury przewidzianej dla 
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 750.000 euro. Do czynności podejmowanych w postępowaniu przez zamawiającego  
i wykonawców, stosuje się zapisy niniejszego ogłoszenia, a w sprawach w nim nieuregulowanych, przepisy ustawy  
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025).   
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 

1) strona internetowa: https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299  
2) tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego: parter Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie – Dział Zamówień Publicznych (obok pok. nr 35)    

 

II. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych podczas sesji naukowych, posiedzeń, konferencji  
i innych wydarzeń organizowanych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  
w Krakowie. Poprzez świadczenie usługi cateringowej zamawiający rozumie usługę obejmującą przygotowywanie, 
dostarczanie i podawanie posiłków podczas sesji naukowych, posiedzeń, konferencji i innych wydarzeń organizowanych 
przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w miejscu wskazanym przez 
te jednostki. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w załączniku stanowiącym integralną część do niniejszego 
ogłoszenia o zamówieniu.   

 
III. Termin realizacji zamówienia 
Zamówienie musi zostać w całości, należycie zrealizowane w terminie do 31.12.2018 roku lub do wyczerpania kwoty 
przeznaczonej na jego realizację (w zależności, co nastąpi pierwsze).  
 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w niniejszym postępowaniu w zakresie: 
 
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzonej działalności zawodowej  

1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca posiada aktualne uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, jeżeli uzyskał decyzję Państwowego 
Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzający 
do obrotu lub produkujący żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 poz. 149 ze zm.) tj. posiada aktualny wpis zakładu do 
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wykonawca złoży dokument potwierdzający, że posiada 
aktualne uprawnienia, o których mowa w pkt 1 ppkt 1). Dokument ten powinien być złożony w formie kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  
3) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać,  
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa,  

http://www.urk.edu.pl/
http://www.dzp.urk.edu.pl/
https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299
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co najmniej jeden z nich, który spełnia ten warunek. 
4) W przypadku wykonawców zagranicznych, ilekroć zamawiający wymaga aktualnych uprawnień, o których 
mowa w pkt 1 ppkt 1) rozumie przez to, również odpowiadający mu ważny wpis wydany na podstawie 
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii 
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA). 
5) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów złożonych przez 
wykonawcę, na zasadnie „spełnia – nie spełnia”.  
 

2. Zdolności technicznej lub zawodowej 
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykonał/wykonuje, co najmniej 2 usługi 
cateringowe, każda z nich, dla co najmniej 350 osób, na kwotę, co najmniej 25.000,00 zł brutto. 
2) Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, wykonawca złoży „Wykaz usług (załącznik nr 6 do ogłoszenia  
o zamówieniu)”, w którym przedstawi, że usługi te były wykonane (w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również są wykonywane) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów określających, czy te usług zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 
dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 
– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.  
3) W przypadku składania oferty wspólnej, spełnienie warunku udziału w postępowaniu powinien wykazać,  
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający składa, 
co najmniej jeden z nich, który spełnia ten warunek. 
4) W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów dotyczących wartości usług zawierających dane  
w innych walutach niż złoty (PLN), zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs 
Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu  
na stronie internetowej zamawiającego. Jeśli w dniu ogłoszenia nie była opublikowana tabela średnich 
kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed 
dniem daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej zamawiającego.  
5) Zmawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie dokumentów złożonych przez 
wykonawcę, na zasadnie „spełnia – nie spełnia”.  

 

V. Podstawy do wykluczenia z postępowania 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wszyscy wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
w następujących przesłankach: 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 
art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny,  
c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769);  
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3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;  
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba, że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności;  
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje 
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia;  
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  
w postępowaniu;  
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych;  
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 
437 i 544);  
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne;  
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, 
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że wykażą, że istniejące 
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w przesłankach określonych w pkt 1 ppkt 1)-11), wykonawca 
składa w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia, oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, że nie 
podlega wykluczeniu z postępowania w przesłankach określonych w pkt 1 ppkt 1)-11) niniejszego rozdziału. 
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w przesłance określonej w pkt 1 ppkt 12), wykonawca w terminie 
3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299 informacji  
z otwarcia ofert, składa zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do ogłoszenia o zamówieniu.  
4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 1 ppkt 2) i 3) oraz 5)-9) niniejszego rozdziału, 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. 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 4 niniejszego rozdziału.  

https://dzp.urk.edu.pl/index/site/4299
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VI. Wykaz dokumentów składanych przez wszystkich wykonawców ubiegających się  
o udzielenie zamówienia oraz zasady i forma składania dokumentów 
1. Zamawiający żąda od wszystkich wykonawców złożenia następujących dokumentów: 

1) Załącznik nr 2 - Formularz cenowy. 
Wykonawca złoży zamawiającemu podpisany i opatrzony datą sporządzenia, formularz cenowy, w którym wskaże ceny 
jednostkowe brutto za jedną osobę (za jeden dzień wydarzenia) konkretnego pakietu usług cateringowych.  

2) Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy.  
Wykonawca złoży zamawiającemu podpisany i opatrzony datą sporządzenia, formularz ofertowy, w którym wskaże ceny 
jednostkowe brutto za jedną osobę (za jeden dzień wydarzenia) konkretnego pakietu usług cateringowych, a także sumę 
cen jednostkowych.   

3) Załącznik nr 6 – Wykaz usług.  
W „Wykazie usług” wykonawca przedstawi, że wykonał/wykonuje, co najmniej 2 usługi cateringowe, każda z nich dla  
co najmniej 350 osób, na kwotę, co najmniej 25.000,00 zł brutto. Do „wykazu usług” wykonawca dołączy dowody 
określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

4) Załącznik nr 7 - Pisemne zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy). 
a) wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz 
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 
stosunków prawnych, 
b) w przypadku, o którym mowa w ppkt a) wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty „Pisemne zobowiązanie 
podmiotu”, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu, 
c) dokument, o którym mowa w ppkt b) należy złożyć w oryginale, 
d) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
e) zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia w zakresie określonym  
w niniejszym ogłoszeniu, 
f) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie  
z   podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy, 
g) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ppkt 
a), nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 1), 

h) zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta uzyskała największą ilość punktów, i który polega na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, złożenia w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.  

5) Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy. 
Wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej, w którym m.in. potwierdzi,  
że spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w przesłankach określonych  
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu. 

6) „Portfolio wykonawcy”. 
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty portfolio, które będzie dokumentowało usługi cateringowe zrealizowane 
przez wykonawcę:  
a) zamawiający wymaga dostarczenia portfolio w formie arkuszy o formacie A4 połączonych ze sobą w sposób trwały, 
które musi zawierać kolorowe zdjęcia o dobrej rozdzielczości w minimalnym formacie 15 cm x 20 cm (min. 12 sztuk, wydruk 
oraz forma elektroniczna na płycie DVD, CD lub pamięci przenośnej – pendrive), zawierające zdjęcia z realizacji, 
co najmniej 3 różnych usług cateringowych, przy czym fotografie muszą obejmować: 

  - aranżacje nakrycia stołów, 
- poczęstunek na zimno, 
- poczęstunek na ciepło, 
- prezentację ustawienia owoców, ciastek i deserów. 
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b) na wyżej wymienionych fotografiach muszą być widoczne przede wszystkim potrawy na tacach, talerzach i paterach 
itp., rodzaj użytej zastawy i sztućców oraz dekoracje stołów i nakrycia – w zależności od rodzaju przedstawionego posiłku. 
Każda wyżej wymieniona fotografia musi być opatrzona opisem zawierającym: 

- rodzaj posiłku, 
- rodzaj potrawy, 
- miejsce realizacji sfotografowanej usługi, 
- datę realizacji sfotografowanej usługi, 
- formę spotkania. 

7) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie 
notarialnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

8) Aktualne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem 
zamówienia, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 niniejszego ogłoszenia.  
Wykonawca złoży zamawiającemu dokument w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, potwierdzający,  
że wykonawca posiada aktualne uprawnienia, o których mowa w rozdziale IV pkt 1 niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
 

2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej: 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, pod adresem https://dzp.urk.edu.pl /index/site/4299 
informacji z otwarcia ofert, wykonawca bez wezwania ze strony zamawiającego składa oświadczenie wykonawcy  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa odrębnie każdy  
z nich.  
2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
3) Załącznik nr 9 stanowi wzór wymaganego oświadczenia. 
4) Oświadczenie składa się w oryginalne. 
 

3. Zasady i forma składania dokumentów wymaganych w postępowaniu: 
1) Dokumenty, inne niż oświadczenia, wymagane przez zamawiającego w celu potwierdzenia spełnienia 
warunku udziału w postępowaniu, określone w rozdziale VI pkt 1 wykonawca składa w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
3) Oświadczenia, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są  
w oryginale. 
4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 
5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,  
o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.  
6) Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób 
zapewniający czytelność tekstu.  
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
8) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 
wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 
9) Zamawiający zabrania, jakiegokolwiek usuwania, zmieniania lub skracania treści zawartych w załącznikach 
edytowalnych, w szczególności oświadczeń składanych przez wykonawców.  
10) Zamawiający, jeżeli uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, wówczas może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 
spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
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uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów.  
11) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  
12) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

VII. Podwykonawstwo oraz wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
1. Podwykonawstwo 

1) Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.  

2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.  

3) W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w formularzu oferty należy podać zakres 
zamówienia, który będą realizować.  

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem 
wszystkich dokumentów. 
2) Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać: 

a) wskazanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, 
b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz 
d) zakres jego umocowania, a także 
e) oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte 
wykonanie zamówienia. 

3) Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność  
z oryginałem. 
4) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może 
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków w zakresie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. 
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia składa odrębnie każdy  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument potwierdzający spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu, składa, co najmniej jeden z nich, który ten warunek spełnia.  
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności 
lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie.  
7) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania. 
8) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem. 
9) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
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VIII. Sposób porozumiewania się oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 
między zamawiającym, a wykonawcami 
1. Komunikacja pomiędzy zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego,                 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu pod 
nr tel. +48 12 662 44 10 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (skan pisma) e-mail: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl  
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania faksem lub drogą elektroniczną wszelkich dokumentów związanych                     
z postępowaniem przetargowym, a zwłaszcza takich jak: 

1) wnioski (zapytania) do ogłoszenia, 
2) odpowiedzi na pytania lub modyfikacje treści ogłoszenia, 
3) zawiadomienia o wyborze/odrzuceniu oferty oraz o wykluczeniu wykonawców, 
4) wyjaśnienia składane przez wykonawców,  
5) inne dokumenty i informacje. 

3. Zamawiający preferuje komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (drogą 
e-mailową). 
4. Wykonawca, który przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu przesłał zamawiającemu oświadczenia, 
zobowiązany jest niezwłocznie do dostarczenia zamawiającemu osobiście za pośrednictwem posłańca lub operatora 
pocztowego, oryginałów przesłanych wcześniej dokumentów. 

5. Wszelkie oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oferty, pisma, wnioski oraz oświadczenia,  
muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski. 

7. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień, pytań oraz pozostałych informacji przekazywanych drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda  
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. W przypadku braku jej potwierdzenia przez wykonawcę 
istnieje domniemanie, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany adres mailowy lub podany przez 
wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma.  

8. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/ 
index/site/4299. 
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu i załączników. 
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do zamawiającego nie 
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie wskazanego wyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
wówczas zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 
składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania zapytań.  
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, a także zamieszczając wyjaśnienia na swojej stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl/ 
index/site/4299, bez ujawniania źródeł zapytania. 
11. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej pod adresem 
wskazanym wyżej. 
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 
ogłoszenie o zamówieniu, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, pod adresem wskazanym wyżej. 
13. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego. 
14. Do kontaktowania się z wykonawcami, zamawiający upoważnia: 
1) w sprawach proceduralnych: 
Pana mgra Macieja Młynarczyka 
tel.   +48 12 662 44 12 

mailto:maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
https://dzp.urk.edu.pl/%20index/site/4299
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faks:  +48 12 662 44 10,  
e-mail:  maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl 
 
2) w sprawach merytorycznych: 
Pana mgra inż. Pawła Kiszkę 
tel.   +48 12 662 42 96 
e-mail:  pawel.kiszka@urk.edu.pl 
 

IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym,  
że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

X. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania lub 
odręcznie długopisem, bądź niezmywalnym atramentem. 
4. Oferta musi być sporządzona w całości, czytelnie, opatrzona datą jej sporządzenia oraz podpisem osoby 
upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 
5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według 
postanowień niniejszego ogłoszenia o zamówieniu. 
6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowego oraz formularza cenowego, stanowiących 
załączniki do niniejszego ogłoszenia.  
7. Zamawiający zaleca, aby: 

1) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (wraz z załącznikami do oferty) muszą być parafowane przez 
osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania wykonawcy lub posiadające właściwe pełnomocnictwo, 
2) kartki oferty były trwale spięte (np. w skoroszyt), a każde zapisane strony oferty wraz z załącznikami były 
parafowane i oznaczone kolejnymi numerami. 

8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w obrocie prawnym zgodnie  
z danymi ujawnionymi we właściwym rejestrze lub pełnomocnika, 
2) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę podpisuje osoba umocowana 
do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z pełnomocnictwa załączonego do oferty.  

9. Ofertę należy starannie zapakować w zamknięte, nieprzezroczyste opakowanie (np. w kopertę) oraz czytelnie 
opisać według poniższego schematu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl
mailto:pawel.kiszka@urk.edu.pl
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NADAWCA: 
Nazwa i adres wykonawcy 
Nr tel./fax 
(pieczęć lub czytelne wypełnienie) 

                                                        ADRESAT: 

                                                                                                                                               UNIWERSYTET ROLNICZY 
                                                                                                                                  im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

                                                                                                                                       31-120 Kraków, Al. Adama Mickiewicza 21 
 

Oferta na zadanie pn. „Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego  
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” 

Numer referencyjny: DZP-291-2445/2018 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 02.08.2018 r. godz. 10:00 
 

 
UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z podanym wyżej 
opisem. Złożenie oferty niezgodnie z ww. opisem będzie skutkowało potraktowaniem jej, jako zwykłej korespondencji. 
 
10. Zmiana lub wycofanie oferty 

1) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
2) O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie zawiadomić zamawiającego, przed upływem 
terminu składania ofert. 
3) Pismo należy złożyć zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w pkt. 8 niniejszego rozdziału, oznaczając 
dodatkowo słowami: „WYCOFANIE OFERTY” lub „ZMIANA OFERTY”. 
4) Zamawiający żąda, aby do pisma o wycofaniu oferty, załączony był dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania wykonawcy. 

11. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po terminie. Dlatego ważne jest czytelne podanie 
nazwy i adresu wykonawcy na kopercie.  
12. Tajemnica przedsiębiorstwa 

1) Jeżeli według wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), wówczas muszą one być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zamawiający zaleca umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty 
(ostatnie strony w ofercie) lub w oddzielnej kopercie dołączonej do oferty. 
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, 
że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Kancelarii Uczelni (pokój nr 7 na parterze) Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdującego się pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21            
w terminie do dnia: 02.08.2018 r. do godz. 0930. 
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu do siedziby zamawiającego, a nie nadania przez 
wykonawcę (np. za pośrednictwem operatora pocztowego). 
3. Otwarcie ofert będzie miało miejsce w Dziale Zamówień Publicznych (pokój nr 35 na parterze) Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie znajdującego się pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21,  
w dniu: 02.08.2018 r.  o godz. 1000. 
4. Wykonawcy mogą być obecni podczas otwarcia ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, członek komisji przetargowej poda kwotę, jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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6. Członek komisji przetargowej poda nazwy (firmy) wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące 
ceny oraz pozostałych kryteriów oceny.  
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl 
/index/site/4299  informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

8. Zamawiający umożliwia zapoznanie się z treścią złożonych ofert, po wcześniejszym złożeniu wniosku o wgląd,                   
w Dziale Zamówień Publicznych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (pok. nr 37).  
 

XII. Opis sposobu obliczania ceny 
1. Cena ofertowa powinna spełniać wymogi ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług 
(Dz. U. poz. 915 z późn. zm.) a w szczególności jej art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, który stanowi, że: „cena to wartość 
wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę.             
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę 
rozumie się również stawkę taryfową”. 
2. Sposób obliczenia ceny w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu): 

1) Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie nr 8 formularza cenowego (załącznik nr 2 do ogłoszenia  
o zamówieniu) cenę jednostkową brutto za 1 osobę objętą usługą cateringową w poszczególnym pakiecie 
(Uwaga: Za 1 dzień wydarzenia). 
2) Cena jednostkowa, o której mowa w ppkt 1), powinna być wyliczona z uwzględnieniem szczegółowego 
opisu usługi cateringowej, szacunkowej ilości osób, ilości dni oraz szacunkowej ilości wydarzeń dla 
poszczególnego rodzaju pakietu. 
3) Wykonawca w wierszu nr 40 formularza cenowego (załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu) wskaże 
sumę cen jednostkowych brutto za 1 osobę (za 1 dzień wydarzenia) z poszczególnych pakietów (należy 
zsumować wartości z kolumny nr 8, z wierszy: 1-39) 
4) Suma cen jednostkowych za 1 osobę (za 1 dzień wydarzenia) z wszystkich pakietów, stanowić będzie 
kryterium oceny ofert.  

3. Sposób obliczenia ceny w formularzu ofertowym (załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu): 
1) Wykonawca zobowiązany jest podać w kolumnie nr 6 formularza ofertowego (załącznik nr 5 do ogłoszenia  
o zamówieniu) cenę jednostkową brutto za 1 osobę objętą usługą cateringową w poszczególnym pakiecie 
(Uwaga: Za 1 dzień wydarzenia). Będą to identyczne wartości, co w kolumnie nr 8 formularza cenowego.   
2) Suma cen jednostkowych za 1 osobę (za 1 dzień wydarzenia) z wszystkich pakietów, stanowić będzie 
kryterium oceny ofert. 

4. Cena oferty nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. 
5. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku). Cena musi 
uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
6. Wykonawca określi sumę cen jednostkowych brutto za 1 osobę (za 1 dzień wydarzenia). Sumę cen jednostkowych 
należy podać w złotych polskich w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Maksymalna, całkowita wartość umowy w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty 135.315,00 zł brutto.   
8. Suma cen jednostkowych brutto musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego zamówieniem. 
9. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w ogłoszeniu, powinien w cenie ofertowej ująć 
wszelkie koszty i ryzyka wynikające z wymagań określonych w ogłoszeniu i załącznikach do ogłoszenia oraz  
w obowiązującym na dzień składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności 
koszty ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia. 
10. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę wszelkich rozbieżności, które nasuwają się w trakcie analizy 
dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest zgłosić je zamawiającemu. Zamawiający po przeanalizowaniu udzieli 
wyjaśnień i dokona zmian jeżeli będzie taka konieczność. 
11. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 
12. Zamawiający w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco 
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niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego, co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych 
przepisów – zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny 
lub kosztu. 
13. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności: oszczędność 
metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania 
zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy, koszty pracy, których wartość przyjęta do 
ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, pomoc publiczną udzieloną na 
podstawie odrębnych przepisów, ponadto w zakresie: wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisu  
o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie, wynikającym  
z przepisów prawa ochrony środowiska oraz powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
14. W przypadku, gdy suma cen jednostkowych brutto jest niższa, o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej sumy 
cen jednostkowych brutto wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa 
w pkt 13, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 
15. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 
16. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze 
złożonymi do wodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  
 

XIII. Kryterium i sposób oceny ofert 
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy wykonawca nie będzie 
podlegał wykluczeniu z postępowania.  
2. Oferty zostaną ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryterium oceny ofert: 
 
SUMA CEN JEDNOSTKOWYCH (C) - 100%  
Oferta najtańsza spośród wszystkich złożonych i nieodrzuconych ofert otrzyma 100 punktów.  
Pozostałe proporcjonalnie mniej (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), według formuły:  
C = (Cn / Cof.b.) x 100 = ilość punktów,  
gdzie:  
C – suma cen jednostkowych, 
Cn – najniższa suma cen jednostkowych spośród wszystkich ofert nieodrzuconych, 
Cof.b – suma cen jednostkowych oferty badanej nieodrzuconej, 
100 – procentowe znaczenie kryterium „sumy cen jednostkowych”.  
 
Zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy Pzp: „Ilekroć w ustawie jest mowa o cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). Tam zaś definicja została 
zakreślona w następujący sposób: 
Art. 3 ust. 1: 
1) cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;   
2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również 
stawkę taryfową.  
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, która uzyska największą ilość punktów.  
4. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.   
5. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 

XIV. Przesłanki odrzucenia oferty 
1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jej treść nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu, 
2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 
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4) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu,  
6) wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

2. Oferta odrzucona nie podlega ocenie.  
 

XV. Przesłanki unieważnienia postępowania 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
1. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
2. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  
3. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.     
 

XVI. Wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
A. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 2% maksymalnej, całkowitej wartości umowy w okresie jej obowiązywania.   
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach: 

1) 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 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., 
poz. 978 i 1240). 

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 

prowadzony przez BPH, numer rachunku: 86 2490 0005 0000 4530 1756 3779. 
5. W tytule przelewu należy wskazać numer postępowania I nazwę postępowania, na który składana była oferta (np. 
ZABEZPIECZENIE UMOWY - „Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ” DZP-291-2445/2018). 
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na 
poczet zabezpieczenia (jeżeli dotyczy).   
7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. 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.  
8. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form,  
o których mowa w pkt. 3. 
9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wartości.  
10. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone 
przez potrącenia z należności za częściowo wykonaną robotę budowlaną. 
11. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, w dniu zawarcia umowy wykonawca obowiązany jest wnieść co najmniej 
30% kwoty zabezpieczenia. 
12. Zamawiający wpłaca kwoty na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury. 
13. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż 
do połowy okresu, na który została zawarta umowa.  
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14. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na 
cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem 
się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  
15. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia 
formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  
16. Wypłata, o której mowa w pkt 15, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   
17. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub 
poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, 
sporządzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.  
 
B. Zwrot zabezpieczenia: 
Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego 
za należycie wykonane.  
 

XVIII. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym                                      
w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu i została oceniona jako najtańsza w oparciu o podane kryterium oceny ofert.  
2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie, drogą elektroniczną, wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  
i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom, 
2) unieważnieniu postępowania, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
4) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o powodach odrzucenia oferty.  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

3. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej pod adresem: https://dzp.urk.edu.pl /index/site/4299  
informacje, o których mowa w pkt 2 ppkt 1) i 2) niniejszego rozdziału. 
4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w zawiadomieniu  
o wyborze najkorzystniejszej oferty.   
5. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do niniejszego ogłoszenia. 
6. W przypadku wskazania w ofercie wykonawcy, podwykonawców, zamawiający dokona stosownych zmian  
w umowie.  
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien wykazać że osoba/y reprezentująca wykonawcę jest umocowana 
do jego reprezentacji i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 
8. Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa. 

9. Zmiany do umowy może inicjować zarówno zamawiający jak i wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej 
strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 
10. W terminie 3 dni wykonawca lub zamawiający (w zależności od przypadku) zaakceptuje, bądź odrzuci przesłaną 
propozycję zmiany umowy, bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając 
zmodyfikowaną propozycję zmian, zawierającą w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 
11. W przypadku upływu terminu podanego w pkt 10. traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została 
odrzucona. 
12. Zamawiający nie przewiduje: 

1) składania ofert częściowych, 
2) składania ofert wariantowych, 
3) udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, 
4) zawarcia umowy ramowej, 
5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 



                                                                                                                        
 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie                                               
31-120 Kraków, al. Adama Mickiewicza 21 
tel. +48 12 662 44 12   fax. +48 12 662 44 10 
www.urk.edu.pl 
e-mail: maciej.mlynarczyk@urk.edu.pl 
NIP: 675-000-21-18   REGON: 000001815 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 
str. 15 

6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski, 
7) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
8) udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 

13. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści 
złożonej przez niego oferty. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  
14. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, a także dokumentów określonych w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3), 4), 
5), 6), 7) i 8) dokumenty te są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości – 
zamawiający wzywa ich do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
15. Dokumenty określone w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1) i 2) nie podlegają uzupełnieniu, ani wyjaśnieniu.  
16. Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty  
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIX. Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 RODO 
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym 
informujemy, iż: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  
z siedzibą pod adresem: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków. 
2. Uniwersytet Rolniczy powołał inspektora ochrony danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu  
e-mail: iod@urk.edu.pl.  
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na zadanie pn. „Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb jednostek organizacyjnych 
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”, numer referencyjny postępowania: DZP-291-2445/2018, 
prowadzonego w ramach procedury przewidzianej dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, zgodnie 
z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 
zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz do celów związanych z realizacją i rozliczaniem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) 
Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych.  
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. 
Konsekwencje niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy Pzp.  
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
2) przenoszenia danych, 
3) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania, 
– w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  
8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie  
z przepisami Rozporządzenia ogólnego.  
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 10. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

mailto:iod@urk.edu.pl
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XX. Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu 
Załącznik nr 1 – Orientacyjny wykaz zaplanowanych wydarzeń. 
Załącznik nr 2 – Wzór formularza cenowego wykonawcy. 
Załącznik nr 3 – Wzór formularza zamówienia usługi cateringowej.   
Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbioru usługi cateringowej.  
Załącznik nr 5 – Wzór formularza ofertowego wykonawcy. 
Załącznik nr 6 – Wzór formularza - Wykaz usług. 
Załącznik nr 7 – Wzór formularza - Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. 
Załącznik nr 8 – Wzór formularza - Oświadczenie wykonawcy.  
Załącznik nr 9 – Wzór formularza - Oświadczenie o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej.  
Załącznik nr 10 – Wzór umowy. 
 
UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia, a także 
integralny załącznik nr 1 do umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 
 
 
 
PRZYGOTOWAŁ    ………………………………………………..………………………….                                                                  
                                                                                       podpis pracownika prowadzącego postępowanie                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
AKCEPTOWAŁA   ………………………………………………..…………………………. 

         podpis kierownika jednostki                      

 
 
 
 
 
 
ZATWIERDZIŁ   ………………………………………………..………………………….                                                                                                                     
                                                                                  podpis Kanclerza Uczelni 
 
 
 


