
  

Projekt nr  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców -                

część II" 

 

Kętrzyn, dnia 15.04.2022 r. 

WARMIŃSKO – MAZURSKI ODDZIAŁ                                        

  STRAŻY GRANICZNEJ 
    im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego 

      

         

 

 

                                                                                              Egz. pojedynczy 

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH 

NA USŁUGĘ CATERINGU DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ 
o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

                    Dane Zamawiającego:  

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

          ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

          tel. (89) 750 34 14 

    sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wykonano: egz. pojedynczy  - a/a 

Wykonała: Ewelina Kowalczuk 

Dnia 15.04.2022 r.  
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I. Ofertę  należy  złożyć  na  adres  e-mail  (skan)  do  dnia  22.04.2022 r.  

email: sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożenia zamówienia 

 

1. II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy na okres 30 dni 

lub do wykorzystania kwoty brutto 140 000 zł. 

1.  

III. Do kontaktu upoważnieni są: 

Ewelina Kowalczuk – tel. 89 750 34 14 

 

IV.       Opis przedmiotu zamówienia 

1. Opis przedmiou zamówienia znajduje się w  projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 

do niniejszego zaproszenia.  

 

CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków, 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków. 

 

 

V.     Warunki zamówienia: 

 

1. Warunki przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej.  

3. W przypadku wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej Wykonawca zobowiązany 

jest do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur VAT                   

w formie elektronicznej zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszego zaproszenia. 

4. W przypadku korzystania z możliwości wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej, 

Wykonawca składa przedmiotowe oświadczenie wraz z ofertą.   

5. Przedmiotowe oświadczenie i formularz ofertowy muszą być podpisane przez Wykonawcę            

lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym.  

6. W przypadku złożenia podpisu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy            

w obrocie prawnym należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać 

zakres umocowania oraz dane mocodawców i pełnomocnika.   

7. W przypadku wysłania korespondencji e-mailem (np. dot. pytań przedmiotu zamówienia, 

złożenia oferty)   prosimy o telefoniczne  upewnienie   się  pod  numerem  telefonu                  

89 750 34 14,  że  została  ona otrzymana przez Zamawiającego. Może się zdarzyć, że 

centralnie funkcjonujące zabezpieczenie antyspamowe uzna adres e-mail Wykonawcy za 

spam i dokona blokady korespondencji. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania,                      

a także zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oferty. 

9. Szczegółowy opis wypełnienia formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1a.  

 

VI. Wymagane dokumenty: 

mailto:sgmiz.wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
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Podpisany formularz cenowy zgodnie z opisem przedmiotu oraz warunkami umowy. 

VII. Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, 

Załącznik nr 1a- Opis sposobu obliczenia ceny, 

Załącznik nr 2 - Projekt umowy, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur                    

w formie elektronicznej. 

 

 

VIII.   Kryterium oceny ofert:  
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym 

kryterium oceny ofert- cena 100 %. Sposób oceny- minimalizacja. 

 

 

IX.       RODO 
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych znajduje się na stronie Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pod adresem 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wm.strazgraniczna.pl/wm/rodo/28503,RODO.html
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Załącznik nr 1 

 

 

FORMULARZ  CENOWY  

 

 

..........................., dnia …….....2022 r. 

 

....................................................... 

                (Wykonawca) 

WARMIŃSKO-MAZURSKI 

ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

11-400 Kętrzyn 

 

Oferuję realizację niżej wymienionej usługi 

dla Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 

Marża związana z przyrządzaniem i dostarczaniem posiłków wynosi …….. wartości dziennej 

normy wyżywienia jednej osoby.  

 

Lp. Rodzaj posiłku 

(rodzaj normy) 

Wartość 

dziennej 

normy 

wyżywienia  

w PLN 

  

Cena brutto za posiłek 

(cena brutto całodzienne 

wyżywienie w tym: 

śniadanie, obiad, kolacja) 

 

(Wartość dziennej normy 

wyżywienia (kol. 3)  

powiększona o marżę 

Wykonawcy w PLN) 

 

Szacunko

wa ilość 

racji do 

wydania 

Wartość brutto 

zamówienia 

(kol. 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„65% Sz”, w tym:  

 

11,70 

 

 2 340  

śniadanie 2,93  ------ ------- 

obiad 5,85  ------- ------ 

kolacja 2,92  ------- ------- 

2. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„75% Sz”, w tym:  

13,50  1 040  

śniadanie 3,38  ------ ------- 

obiad 6,75  ------- ------ 

kolacja 3,37  ------- ------- 

3. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„65% Sz” podwyższone  

o 50 %, w tym: 

17,55  130  

śniadanie 4,39  ------ ------- 

obiad 8,77  ------- ------ 

kolacja 4,39  ------- ------- 



  

Projekt nr  4/9-2018/BK-FAMI "Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców -                

część II" 

 

Lp. Rodzaj posiłku 

(rodzaj normy) 

Wartość 

dziennej 

normy 

wyżywienia  

w PLN 

  

Cena brutto za posiłek 

(cena brutto całodzienne 

wyżywienie w tym: 

śniadanie, obiad, kolacja) 

 

(Wartość dziennej normy 

wyżywienia (kol. 3)  

powiększona o marżę 

Wykonawcy w PLN) 

 

Szacunko

wa ilość 

racji do 

wydania 

Wartość brutto 

zamówienia 

(kol. 4 x 5) 

4. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„75% Sz” podwyższone  

o 50%, w tym: 

20,25  130  

śniadanie 5,07  ------ ------- 

obiad 10,12  ------- ------ 

kolacja 5,06  ------- ------- 

5. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„75% Sz” podwyższone  

o 50% (w przypadku żywienia 

dzieci produktami 

żywnościowymi zalecanymi 

przez lekarza lub wydawanymi 

na receptę), w tym: 

20,25  52  

śniadanie 5,07  ------ ------- 

obiad 10,12  ------- ------ 

kolacja 5,06  ------- ------- 

Cena ofertowa = suma wartości brutto zamówienia (poz. 1-5)  

 

Oświadczam, że:  
Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami projektu umowy i nie wnoszę 

zastrzeżeń.  

 

Oświadczam, że:  

Wyrażam zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej 

należności w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

warunków umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-5 oraz               

w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 6 ust. 3 projektu umowy, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. 

 

Jednocześnie oświadczam, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest 

obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

 

 

 
..................................................... 

(podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 1a 

 

 

Opis sposobu obliczenia ceny.  

Ceną ofertową jest wartość brutto za realizację przedmiotu zamówienia. 

1. Przez cenę ofertową należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy              

z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

178). 

2. Cenę ofertową stanowi suma wierszy od 1-5 kolumny 6 wartości brutto zamówienia 

obliczonej zgodnie z poniższymi zasadami:  

a) wartość brutto zamówienia (kolumna 6) stanowi iloczyn kolumny 4 i 5 , 

b) Wykonawca musi określić w ofercie marżę procentowo. Wartość dziennej normy 

wyżywienia (kol. 3) powiększona o marżę wykonawcy w PLN (zł)                                      

tj. np. (11,70 x 300% marży w tym podatki i inne koszty określone w ppkt. C) + 11,70 = 

cena brutto za posiłek w PLN. Wyliczona w ten sposób cena stanowi cenę brutto za  

posiłek (tj. cena brutto całodzienne wyżywienie w tym: śniadanie, obiad, kolacja)               

Uwaga: śniadanie+obiad+ kolacja = całodzienne wyżywienie. 

c) podana w cenie oferty marża Wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności koszty przygotowania, 

dostarczenia i wydania posiłków, posiłek kontrolny, naczyń jednorazowych, załadunku, 

rozładunku, koszty transportu do miejsca wykonania przedmiotu umowy lub do szpitala 

oraz wymagane przepisami opłaty i podatki,.  

3. Zamawiający informuje, że podana ilość racji do wydania jest ilością szacunkową.  

4. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie koszty związane                         

z wykonaniem zamówienia oraz pozostałe koszty wynikające z opisu przedmiotu 

zamówienia. 

5. Marża Wykonawcy będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. 

6. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich. Wykonawca określi ceny brutto oraz 

cenę brutto za posiłek z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca obliczoną 

cenę ofertową wpisze cyfrą. 
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                                                     PROJEKT UMOWY                                     Załącznik Nr  2 

 

Egz. Nr …. 

 

Zawarta dnia ..........................r. w Kętrzynie pomiędzy: 

Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, 11-400 Kętrzyn, ul. Gen. Władysława 

Sikorskiego 78, posiadającym NIP 742-000-73-89, REGON 510207605, zwanym dalej 

Zamawiającym  reprezentowanym   przez: 

……………………………………… Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej,   

przy kontrasygnacie – .......................................-  Głównego Księgowego Warmińsko-

Mazurskiego  Oddziału Straży Granicznej, 

a  ........................................................................................................................ 

zwanym w treści umowy Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

.......................................................... 

 

§ 1  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu, polegająca na przygotowaniu, dostawie                      

i wydaniu 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja), w tym co najmniej 

jednego posiłku gorącego oraz napojów (do każdego posiłku) przez 7 dni w tygodniu dla osób 

umieszczonych, przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców                          

w Kętrzynie, dostawa posiłków podróżnych dla osób doprowadzanych oraz żywienia 

cudzoziemców  produktami żywnościowymi zalecanymi przez lekarza lub wydawanymi                  

na receptę. W zakresie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia takiej 

ilości artykułów spożywczych na jednego żywionego, która będzie odpowiadała wartości 

dziennej przysługującej mu odpowiedniej normy wyżywienia i przygotuje z nich trzy posiłki. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1, zawarty jest                            

w załączniku nr 1 do umowy, będącym integralną częścią niniejszej umowy. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy na okres 30 dni 

lub do wykorzystania kwoty brutto 140 000 zł. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany realizować zgodnie z Rozporządzeniem 

(WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.)oraz z ustawą 

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 

2021, z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w zakresie norm 

wyżywienia i żywienia oraz jakości zdrowotnej żywności z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych w okresie trwania umowy. 

§ 2 

1. Cudzoziemcy umieszczeni na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej 

otrzymują posiłki i napoje przygotowane według wartości pieniężnej dziennej normy 

wyżywienia odpowiadającej zasadniczej szkolnej normie wyżywienia określonej                      

w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 r.                     

o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 ze zm.)  tj. rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania 
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wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1659), zwanej 

dalej „normą Sz”. 

2. Wartość dziennej normy wyżywienia określonej w ust. 1, reguluje rozporządzenie Ministra 

Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie strzeżonych ośrodków i aresztów 

dla cudzoziemców, (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.1576, z późn. zm.).  

3. Wartość pieniężną normy wyżywienia, o której mowa w ust. 1 i 2, określa rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

otrzymywania wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1659).  

4. W przypadku zmiany przepisów, wymienionych w ust. 1 - 3, Wykonawca będzie 

informowany o tym pisemnie. Zmiany przepisów określone w zdaniu pierwszym                          

nie wymagają sporządzania aneksu do umowy. 

§ 3 

1. Strony ustalają cenę brutto za posiłek (całodzienne wyżywienie jednej osoby), na którą 

składa się wartość pieniężna dziennej normy wyżywienia wyszczególnionej w ust. 13, 14, 15 

załącznika nr 1 do umowy, powiększona o ……….. % marży Wykonawcy, zgodnie              

ze złożoną ofertą Wykonawcy. Marża jest stała przez okres obowiązywania umowy. 

2. Przewidywana wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosi ………….. PLN brutto 

(słownie: ………………………… PLN) wraz z należnym podatkiem VAT, zgodnie                         

ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

3. Zamawiający przedstawi Wykonawcy do dwóch dni roboczych po zakończeniu przedmiotu 

umowy szczegółowe ilościowe rozliczenie zrealizowanego przedmiotu umowy (wykaz ilości 

posiłków z podziałem na śniadania, obiady i kolacje). 

4.  Wykonawca potwierdzi zgodność ilości posiłków do czterech dni roboczych po zakończeniu 

realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca wystawi fakturę VAT po spełnieniu przesłanki, o której mowa w ust. 4. 

6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone jako 

iloczyn wydanej liczby posiłków oraz ceny brutto za posiłek, z wyszczególnieniem śniadań, 

obiadów i kolacji. 

7. Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wydane posiłki będzie następowało na 

podstawie cen brutto za posiłek określonych w załączniku nr 2 do Umowy. Ostateczna 

wartość umowy zależeć będzie od liczby wydanych posiłków. 

8. Ceny brutto za posiłek, o których mowa w ust. 7, mogą ulec zmianie tylko w przypadku: 

1) ewentualnej zmiany wysokości stawek dziennych i norm wyżywienia uregulowanych: 

a) rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie warunków, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej 

przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 654 z późn. zm.); 

b) rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania 

wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1659); 

c) rozporządzeniem MSW z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie strzeżonych ośrodków           

i aresztów dla cudzoziemców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1576 z późn. zm.). 

2) określenia nowych norm wyżywienia i stawek tych norm wskutek wprowadzenia              
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w życie nowych przepisów prawa w stosunku do osób zatrzymanych lub cudzoziemców 

umieszczonych w strzeżonym ośrodku. 

9. Zmiana cen brutto za posiłek nie może następować z datą wstecz. 

10. Zmiana cen brutto za posiłek wskazanych w ofercie nie dotyczy marży Wykonawcy, 

która jest stała podczas obowiązywania umowy i nie podlega zmianie. 

11. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 8 zostanie wprowadzona pisemnym aneksem              

do umowy, pod rygorem nieważności.   

12. Marża Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,    

w szczególności koszty przygotowania, dostarczenia i wydania posiłków, posiłek kontrolny, 

naczyń jednorazowych, załadunku, rozładunku, koszty transportu do miejsca wykonania 

przedmiotu umowy lub do szpitala oraz wymagane przepisami opłaty i podatki,.   

13. Wykonawca wystawi fakturę na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej,                  

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn. 

14. Każda faktura winna zawierać ceny brutto za posiłek, z uwzględnieniem podziału                               

na poszczególne posiłki (zgodnie z zasadami określonymi w ust. 16 załącznika                               

nr 1 do umowy), zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. Wartość brutto każdej pozycji 

asortymentu wymienionego w fakturze VAT winna być iloczynem ilości zrealizowanych 

posiłków i ceny brutto za posiłek, zgodnie z zasadą określoną w zdaniu pierwszym, oraz nie 

może jej przekroczyć. 

15. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić przelewem należność w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu 

Zamawiającego. 

17. Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur VAT w formie elektronicznej                          

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 

18. W przypadku o którym mowa w ust. 17 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury 

VAT w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl. 

19. W przypadku przesłania faktury VAT w formie elektronicznej na inny adres e-mail,                        

niż podany w ust. 18, będzie traktowane przez Zamawiającego jako jej nieskuteczne 

doręczenie. 

20. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności zgodnie z art. 108               

a-d ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

685 ze zm.). 

21. Strony zobowiązują się do natychmiastowego i wzajemnego informowania o zmianach 

adresów oraz kont bankowych. 

§ 4 

1. Wskazane w umowie ilości usług (racji do wydania) mają charakter szacunkowy. Ilość usług 

zleconych do wykonania w trakcie realizacji przedmiotu umowy może być mniejsza od ilości 

usług określonych w umowie  (a wycenionej przez Wykonawcę w ofercie), co jednak nie 

może być podstawą do roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.  

2. W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 1 Wykonawca nie będzie dochodził 

roszczeń z tytułu niewykonania umowy w 100%. 

mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl
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§ 5 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,                        

w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie z tytułu wykonanej części umowy. 

Jednocześnie Wykonawcy nie przysługuje w takiej sytuacji roszczenie o wykonanie umowy  

w wymiarze określonym w § 1 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę warunków 

umowy, Zamawiający ma prawo  odstąpić od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku stwierdzenia naruszenia przez 

Wykonawcę wymagań higienicznych i zdrowotnych podczas kontroli Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w miejscu przygotowywania i wydawania posiłków. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy z 7 dniowym 

wyprzedzeniem w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych resortowych mających 

wpływ na realizację przedmiotu umowy lub innych ważnych przyczyn. 

5. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej o zaistniałych 

okolicznościach, o których mowa w ust. 1-4. 

6. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy       

w szczególności jeżeli: 

1) Zamawiający dwukrotnie stwierdzi zwłokę w realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

2) Zamawiający stwierdzi inne naruszenia zobowiązań umownych, które nie zostaną 

wyeliminowane, pomimo wezwania Zamawiającego, w terminie przez niego określonym; 

3) zostanie podjęta uchwała o rozwiązaniu Wykonawcy lub Wykonawca przystąpi                   

do likwidacji działalności gospodarczej. 

7. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający zrealizuje w formie pisemnej,                     

z podaniem uzasadnienia w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności 

stanowiącej podstawę odstąpienia od umowy. 

8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może realizować do końca czasu 

trwania umowy, wskazanego w § 1 ust. 3. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach                      

i wysokościach: 

1) w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w wysokości 5% pozostałej do 

realizacji wartości usługi, będącej przedmiotem umowy, 

2)  za każde zdarzenie w przypadku nie dostarczenia brakujących posiłków lub dostarczenia 

posiłków niespełniających wymagań zamówienia, po terminie określonym ust. 34 

załącznika nr 1 do umowy w wysokości 300 zł, 

3) za każde zdarzenie w przypadku dostarczenia posiłków po terminie określonym w ust. 21 

pkt 3 załącznika nr 1 do umowy w wysokości 200 zł, 
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4) za brak w danym dniu porcji kontrolnej, o której mowa w ust. 36 załącznika nr 1                      

do umowy  w wysokości 300 zł, 

5)  za nieterminowe dostarczenie jadłospisów dekadowych w przypadku, o którym mowa              

w  ust. 20 pkt 1 i 2  załącznika nr 1 do umowy  w wysokości 300 zł. 

6) w przypadku wypowiedzenia przez wykonawcę umowy bez ważnego powodu,                

w wysokości 5% pozostałej do realizacji wartości usługi, będącej przedmiotem umowy. 

2. Zamawiający wystawi niezwłocznie Wykonawcy notę zawierającą szczegółowe naliczenie 

kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6. 

3. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami nabycia przez Zamawiającego posiłków,                 

w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 35 załącznika nr 1 do umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu 

cywilnego powstałej należności w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonywania 

przez Wykonawcę warunków umowy poprzez naliczenie kary umownej, o której mowa w ust. 

1 pkt 1-6 oraz w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 3. Jednocześnie 

Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest 

obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością. 

5. Nota, o której mowa w ust. 2 płatna będzie w terminie 21 dni od daty wystawienia. 

6. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający naliczy odsetki 

ustawowe za opóźnienie. 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiana nazwy Wykonawcy i Zamawiającego, 

2) zmiana adresu siedziby Wykonawcy i Zamawiającego, 

3) zmiana osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego, 

2. Strony przewidują możliwość zmian umowy w zakresie wartości umowy brutto, każdorazowo na 

wniosek Strony w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na jego wniosek. 

3. Strony przewidują możliwość zmian umowy w zakresie zmiany ceny brutto za posiłek                  

w związku ze zmianą wartości dziennej normy wyżywienia, o której mowa w ust. 13, 14, 15 

załącznika nr 1 do umowy, na skutek zmiany przepisów prawnych. 

4. Zmiana umowy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2, będzie możliwa po 

dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług, wyłącznie 

do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmieniona stawka podatku                     

od towarów i usług. 

5. Zmiana umowy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3, będzie możliwa                 

po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających wartość dziennej normy wyżywienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nie później niż przed pierwszym 

złożonym zamówieniem przez Zamawiającego wykaz stawek podatku VAT zastosowanych                 

do ustalenia cen brutto za poszczególne posiłki. W przypadku wprowadzenia aktem prawa zmian 

stawek podatku VAT, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę wniosku oraz wykazu 

stawek podatku VAT, Zamawiający dokona ponownego ustalenia wartości umowy brutto.   

7. Zmiany określone w ust. 1 pkt. 1 - 3 nie wymagają sporządzania aneksu do umowy, a strony 

informują się o wprowadzonych zmianach w formie pisemnej, natomiast zmiany określone                    

w ust. 2, 3 wymagają sporządzenia aneksu do umowy.  
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§ 8 

1. Wykonawca może zlecić wykonanie całości lub części Umowy podwykonawcom pod 

warunkiem, że podwykonawca posiada stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonego 

mu zakresu umowy, jeżeli do wykonania umowy wymagane jest posiadanie stosownych 

uprawnień. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego pisemnie o powierzeniu wykonania umowy podwykonawcy, przedstawiając 

jednocześnie Zamawiającemu uprawnienia podwykonawcy do wykonywania powierzonego            

mu zamówienia, jeżeli do jego wykonania  wymagane jest posiadanie stosownych  uprawnień. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać w/w informacje przed faktycznym wykonaniem przez 

podwykonawcę powierzonego mu zakresu umowy. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się                 

na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy. 

3. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania całości lub części umowy podwykonawcy                        

nie zwalnia go z odpowiedzialności za wykonanie przedmiotowej umowy. 

4. Wykonawca nie może powierzyć podwykonawcy innego, w szczególności szerszego zakresu 

zamówienia niż wskazany w ofercie. 

5. Wyłącza się możliwość zawarcia przez podwykonawcę umowy o dalsze podwykonawstwo. 

6. Wykonawca nie może zastrzec w umowie z podwykonawcą terminu płatności wynagrodzenia 

dłuższego niż 21 dni. 

7. Wykonawca nie może zawrzeć w umowie z podwykonawcą postanowień kształtujących prawa               

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                         

i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystawienia 

faktury VAT Zamawiającemu, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego 

wynagrodzenie jest częścią składową wystawionej faktury VAT, dokonania płatności 

umówionego wynagrodzenia na jego rzecz. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie 

wykonanego zakresu umowy i wysokość wynagrodzenia, które było należne podwykonawcy                

z tejże faktury. 

9. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego podwykonawcy. 

10. Zamawiający w przypadku nie przedłożenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 8, dokona 

płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy pomniejszonego o wynagrodzenie podwykonawcy. 

 

§ 9 

1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za konsultację i kontrolę pod względem 

ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy jest Inspektor Sekcji Gospodarki Mundurowej               

i Żywnościowej tel. 89-750-31-66 lub osoba zastępująca. 

2. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za składanie zamówień jest Inspektor Sekcji 

Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej tel. 89-750-31-91 lub osoba zastępująca. 

3. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną  do kontaktu z Zamawiającym w sprawach 

wykonania umowy jest …………………., tel. …………………. lub osoba zastępująca. 

4. W przypadku osób zastępujących strony informują się każdorazowo drogą e-mail. 
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§ 10 

W sprawach nieunormowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe na podstawie niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy, stanowiące jej integralną część: 

Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 2 –Wykaz ilościowo-wartościowy usługi. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w trzech egzemplarzach 

Egz. Nr 1- Kierownik SGMiŻ W-MOSG 

Egz. Nr 2- Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych Pionu Głównego Księgowego W-MOSG 
Egz. Nr 3- Wykonawca 
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Załącznik nr 1 do umowy nr ........................... 

z dnia ..................................  

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa catering polegająca na przygotowaniu, dostawie, 

wydaniu 3 posiłków dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy, kolacja), w tym co najmniej 

jednego posiłku gorącego, oraz napojów (do każdego posiłku) przez 7 dni w tygodniu  

dla osób umieszczonych, przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców                          

w Kętrzynie, dostawa posiłków podróżnych dla osób doprowadzanych oraz żywienia 

cudzoziemców  produktami żywnościowymi zalecanymi przez lekarza lub wydawanymi                  

na receptę. W zakresie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia 

takiej ilości artykułów spożywczych na jednego żywionego, która będzie odpowiadała 

wartości dziennej przysługującej mu odpowiedniej normy wyżywienia i przygotuje                     

z nich trzy posiłki. 

2. Miejsce realizacji zamówienia Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, ul. Gen. 

Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn.  

3. Zamawiający dopuszcza przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej przez 

Wykonawcę miejsc wyznaczonych do wydawania posiłków cudzoziemcom,                 

w celu prawidłowego wyliczenia wartości oferty. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia terminu dokonania wizji lokalnej                      

z Zamawiającym. 

5. Przewidywana ilość osób żywionych jednego dnia podczas obowiązywania usługi może 

wynosić minimalnie ok. 1 osoby, a maksymalnie ok. 284 osoby, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości osób żywionych, o których 

mowa w ust. 5, z tytułu relokacji cudzoziemców.   

7. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o zaistniałych okolicznościach,                   

o których mowa w ust. 6. 

8. Zamawiający informuje, że na dzień ogłoszenia zaproszenia do składania ofert cenowych 

żywionych cudzoziemców jest 93. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację migracyjną 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej jest zobowiązany do utrzymania                        

w gotowości wszystkich zadeklarowanych miejsc.   

9. Cudzoziemcy umieszczeni na terenie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży 

Granicznej otrzymują posiłki i napoje przygotowane według wartości pieniężnej dziennej 

normy wyżywienia odpowiadającej zasadniczej szkolnej normie wyżywienia określonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 10 ustawy z dnia 12 października 1990 

r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 ze zm.) tj. rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2020 r. w sprawie otrzymywania 

wyżywienia przez funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1659), 

zwanej dalej „normą Sz”. 

10. Cudzoziemcy umieszczeni w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców otrzymują posiłki 

i napoje o wartości energetycznej dziennej: 

1) od 300 do 900 kcal – do ukończenia 6 miesiąca życia; 

2) od 700 do 1000 kcal – od 7 miesiąca do ukończenia 1 roku życia; 
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3) od 1000 do 1700 kcal – powyżej 1 roku do ukończenia 4 roku życia; 

4) od 1700 do 2600 kcal – powyżej 4 roku do ukończenia 12 roku życia; 

5) od 2600 do 3400 kcal – powyżej 12 roku do ukończenia 18 roku oraz chorzy, kobiety 

w ciąży i karmiące.   

6) co najmniej 2600 kcal – osoby inne niż wymienione w pkt 1–5. 

11. Normy określone w ust. 10 pkt 1-3 nie dotyczą dzieci żywionych wyłącznie naturalnie 

lub w sposób mieszany. W przypadku dzieci żywionych w sposób mieszany sposób 

żywienia ustala się w porozumieniu z lekarzem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału 

Straży Granicznej.  

12. Zamawiający będzie informował o osobach uprawnionych do pobierania mleka 

modyfikowanego i/lub kaszek mleczno-ryżowych dla dzieci, o których mowa w ust. 11. 

Przedmiotowa lista zostanie przesłana drogą e-mail na adres wskazany przez 

Wykonawcę.   

13. Dzienna norma wyżywienia „75% Sz” - wartość produktów spożywczych użytych             

do produkcji posiłków, o których mowa w ust 10 pkt 1-5 wynosi: 13,50 zł. 

14. Dzienna norma wyżywienia „65% Sz” - wartość produktów spożywczych użytych              

do produkcji posiłków, o których mowa ust. 10 pkt 6 wynosi: 11,70 zł. 

15. Wartość dziennej normy wyżywienia, o której mowa w pkt. 13-14 podwyższa                    

się  o 50% w przypadku: 

1) doprowadzania cudzoziemców, jeżeli doprowadzenie trwa ponad 6 godzin              

wg norm wyżywienia: 

a) „65% Sz” osoby dorosłe – 17,55 zł;  

b) „75% Sz” dzieci do lat 18, kobiety ciężarne, karmiące, osoby na dietach 

związanych z chorobą – 20,25 zł; 

2) żywienia cudzoziemców, o których mowa ust. 10 pkt 1-3, produktami 

żywnościowymi zalecanymi przez lekarza lub wydawanymi na receptę                      

wg normy wyżywienia: „75% Sz”  – 20,25 zł. 

16. Przy opracowaniu jadłospisów i naliczaniu płatności do ujęcia w fakturze należy 

podzielić dzienną normę wyżywienia, o której mowa w ust. 13, 14,15 wg. następujących 

zasad:  

a) - śniadanie - 25% wartości: 

b) - obiad      - 50 % wartości; 

c) - kolacja  - 25 % wartości. 

17. Przygotowane posiłki powinny uwzględniać wymogi religijne i kulturowe żywionej 

osoby. Wykonawca jest zobowiązany do urozmaicania posiłków. Częstotliwość 

powtarzania się tego samego posiłku nie może być krótsza niż 5 dni. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, dostarczania i wydania posiłków            

o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa, 

zgodnie z normami żywieniowymi, jak i z powszechnie obowiązującymi przepisami          

i normami dotyczącymi żywności w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy                  

z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2021 ze zm.) łącznie zprzepisamiwykonawczymido tej ustawy. 
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19. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i wydania posiłków przygotowanych                 

na postawie wydanych zaleceń lekarskich przez uprawnionego lekarza Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, dotyczących diet dla kobiet ciężarnych, 

karmiących piersią oraz diet chorobowych (np. lekko strawna, cukrzycowa).  

20. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania jadłospisów wg poniższych zasad                            

i terminowego ich przedłożenia tj: 

1) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu jadłospis dekadowy nie 

później niż 3 dni robocze przed dniem zawarcia umowy, w celu akceptacji. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag skutkujących zmianą 

przedstawionego jadłospisu dekadowego, jak również nie zaakceptowania 

jadłospisu w przypadku jego niezgodności z warunkami umowy. Wykonawca 

zobowiązuje się do przestrzegania preferencji i zmian zgłoszonych do umowy, jak 

również wnoszonych uwag cudzoziemców, 

2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu jadłospis dekadowy 

nie później niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem każdej dekady świadczenia 

usługi, w celu akceptacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia uwag, 

uwzględniając bieżące uwagi/ preferencje żywionych cudzoziemców, skutkujących 

zmianą przedstawionego jadłospisu dekadowego, jak również nie zaakceptowania 

jadłospisu w przypadku jego niezgodności z warunkami umowy, 

3) Zamawiający wymaga, aby jadłospis dekadowy zawierał w szczególności poniższe 

informacje:  

a) rodzaj posiłku (śniadanie, obiad, kolacja);  

b) nazwę potrawy lub produktu w posiłku;  

c) wielkość porcji (gramatura potrawy lub produktu);  

d) dzienną wartość energetyczną posiłków – śniadań, obiadów, kolacji; 

e) informację o alergenach występujących w posiłkach; 

f) wartość pieniężną dziennej normy wyżywienia „wsadu do kotła” (śniadanie, 

obiad, kolacja). 

4) przy planowaniu jadłospisów dla dzieci bezwzględnie należy przestrzegać norm 

określonych przez Instytut Żywienia i Żywności. Posiłki mają być przygotowane 

zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży, 

5) jadłospis, o którym mowa w pkt. 1-4 i  zmiany do jadłospisu muszą być podpisane               

i opatrzone pieczęcią przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy, 

6) nie dopuszcza się jakiejkolwiek zawartości mięsa wieprzowego i jego 

pochodnych w dostarczanych posiłkach i produktach żywnościowych,  

7) dodatkiem do każdej porcji posiłku mają być przyprawy (saszetka soli, saszetka 

pieprzu itp.) 

8) dodatkiem do każdej porcji obiadowej posiłku ma być owoc o wadze nie mniejszej 

niż  100 g,  

9) herbata, kawa zbożowa i cukier mogą być wydawane w formie pojedynczych 

saszetek, 

10) Zamawiający zastrzega sobie nieplanowania w jadłospisach: 

a) zupy grochowej, fasolowej, barszczu ukraińskiego, 
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b) parówek różnego rodzaju, 

c) pierogów różnego rodzaju, 

d) łazanek, 

e) kapusty kiszonej i ogórków kwaszonych, 

f) ryżu na słodko, 

g) makaronu z truskawkami. 

21. Posiłki będą dostarczane z zachowaniem następujących warunków: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na biurze przepustek Warmińsko-

Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego              

78 w godzinach, o których mowa w pkt 3, aby czynności formalne uprawniające              

do wejścia na teren Oddziału nie powodowały opóźnienia w wydawaniu posiłków,   

o których mowa  w ust. 42, 

2) z tytułu nie dotrzymania terminów, o których mowa w pkt 3 Zamawiający będzie 

naliczał kary umowne.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na biurze przepustek  wg niżej 

ustalonych godzin:   

a) śniadanie - godzina odbicia karty uprawnionego kierowcy do wjazdu                     

z posiłkami  nie później niż 6:45, 

b) obiad - godzina odbicia karty uprawnionego kierowcy do wjazdu                         

z posiłkami  nie później niż 13:15, 

c) kolacja - godzina odbicia karty uprawnionego kierowcy do wjazdu                        

z posiłkami  nie później niż 17:45, 

22. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie zmianę godzin wydawania 

posiłków, o których mowa w ust. 42. O powyższym Zamawiający pisemnie poinformuje 

Wykonawcę. 

23. W przypadku zmiany godzin wydawania posiłków, ulegną zmianie godziny stawienia się 

Wykonawcy na biurze przepustek, o których mowa w ust. 21 pkt 3. O powyższym 

Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę. 

24. Jeżeli w ciągu danego dnia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zmianie ulegnie 

liczba żywionych osób i miejsca dostarczenia posiłku, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do zmiany liczby zamówionych posiłków oraz godzin ich dostarczenia,                             

a Wykonawca zobowiązuje się przygotować i dostarczyć posiłki zgodnie                            

ze wskazaniami Zamawiającego. 

25. W przypadku wystąpienia sytuacji określonej w ust. 24, termin zgłoszenia liczby 

aktualnie żywionych umieszczonych cudzoziemców oraz miejsce i termin dostarczenia 

posiłków będzie indywidualnie uzgadniany z Wykonawcą. 

26. Posiłki powinny być dostarczane transportem Wykonawcy - pojazdem przystosowanym 

do przewozu posiłków dopuszczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w termicznych pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością 

zapewniających utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych 

potraw. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia posiłków na czas przewozu  

i ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę i ewentualne uszkodzenie w trakcie 
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transportu. Opakowania nie powinny zawierać żadnych zanieczyszczeń zewnętrznych                 

i uszkodzeń mechanicznych. 

28. Komora przewozowa środka transportu powinna być czysta, bez obcych zapachów, łatwo 

zmywalna. Wykonawca oświadcza, że pracownik przywożący posiłki posiada aktualną 

książeczkę zdrowia. Pracownicy, którzy będą dostarczać/ wydawać posiłki, winni 

posiadać odzież ochronną, zgodną z wymogami sanitarno – higienicznymi oraz  

legitymować się aktualną książeczką zdrowia. 

29. Posiłki będą dostarczane w opakowaniach jednorazowych, zapakowane osobno                

w sposób zapewniający zachowanie ich właściwości oraz odpowiedniej temperatury         

w zależności od rodzaju dostarczanego posiłku. Dania poddane obróbce termicznej nie 

mogą być zimne. 

30. Wykonawca zapewni utrzymanie odpowiedniej jakości i temperatury wydawanych 

posiłków.  

31. Posiłki będą dostarczane wraz ze sztućcami i naczyniami jednorazowymi 

umożliwiającymi spożycie określonego posiłku. Sztućce i naczynia powinny być 

wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością i posiadać atest PZH. 

32. Dostarczone posiłki winny być oznakowane zgodnie ze złożonym przez Zamawiającego 

zamówieniem, załączonym jadłospisem uwzględniającym podział na diety  i zamówioną 

ilością posiłków do ich wydawania. 

33. Czas pomiędzy przygotowaniem posiłku, a jego wydaniem nie powinien być dłuższy niż  

2 godziny. 

34. W przypadku dostarczenia posiłków nie spełniających warunków zamówienia 

(niezgodności ilościowe, jakościowe), Wykonawca ma obowiązek dostarczyć brakujący 

posiłek w ciągu kolejnych 30 minut od terminu określonego w ust. 42, we własnym 

zakresie i na własny koszt.   

 Przekroczenie tego terminu będzie traktowane jako niezrealizowanie zamówienia                

w terminie w danym dniu i zostaną naliczone kary umowne. Posiłki nie przyjęte przez 

Zamawiającego w czasie dostawy pozostają w dyspozycji Wykonawcy. 

35. Zamawiający jest uprawniony do nabycia brakujących porcji posiłków u innego 

Wykonawcy, w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z dostarczenia posiłków 

w okolicznościach i terminach określonych w ust. 34. Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami zamówionych posiłków. 

36. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli porcji wybranej losowo z każdej normy 

żywnościowej (śniadanie, obiad, kolacja) w celu sprawdzenia zgodności z zawartą 

umową. Zamawiający na jeden dzień przed zaprowiantowaniem poinformuje 

Wykonawcę z jakiej normy żywnościowej  skorzysta w wyznaczonym dniu z wybranego 

losowo posiłku do kontroli. Dodatkowa porcja posiłku powinna zawierać przyprawy oraz 

sztućce. 

37. Kontrola posiłków obejmować będzie zakres zgodności pod względem gramatury 

posiłków (wskazanych w jadłospisie dekadowym o którym mowa w ust. 20 pkt 3), 

organoleptycznym (smak, zapach, konsystencja) oraz utrzymania odpowiedniej 

temperatury posiłków poddanych obróbce termicznej.  

38. W przypadku niezgodności porcji z jadłospisem oraz okoliczności wymienionych                
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w ust. 37 osoba kontrolująca sporządzi protokół niezgodności w obecności pracownika 

firmy.  

39. Ze strony Zamawiającego do kontroli posiłku uprawniony jest pełnomocnik ds. HACCP 

lub pracownik wyznaczony przez kierownika Sekcji Gospodarki Mundurowej                    

i Żywnościowej. 

40. Zamawiający wymaga, aby ilość dostarczonych posiłków przed ich wydaniem była                

przeliczona w obecności funkcjonariusza/pracownika SG i pracownika firmy.   

41. W przypadku nie wykonania przeliczenia dostarczonych posiłków Wykonawca nie może 

dochodzić  roszczeń z tytułu ich braku. 

42. Wydawanie posiłków będzie realizowane od godziny: 

1) śniadanie 7.00, 

2) obiad 13.30, 

3) kolacja 18.00. 

43. Wykonawca zapewni dostateczną ilość pracowników do obsługi wydawania posiłków. 

Zamawiający zastrzega sobie zabezpieczenie przez Wykonawcę minimum                          

po 2 pracowników podczas wydawania posiłków dla grupy cudzoziemców powyżej 70 

osób. 

44. Zamawiający przewiduje wydawanie posiłków minimalnie w jednym  obiekcie, 

maksymalnie do pięci obiektów wskazanych przez Zamawiającego. 

45. Ogólne zasady zamawiania i rozliczania posiłków:  

1) dokładne ilości zamawianych posiłków uściślane będą przez Zamawiającego pocztą 

elektroniczną (na adres e-mail. ……………….) od godziny 6 do godziny 20  w dniu 

poprzedzającym zaprowiantowanie (od poniedziałku do piątku). Posiłki będą 

wydawane na bieżąco od godziny, o której mowa  w ust. 42, 

2) jeżeli w ciągu dnia, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego ulegnie zmianie 

liczba żywionych osób, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. 

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy zmianę ilości posiłków pocztą 

elektroniczną (na adres ……………..)  codziennie (od poniedziałku do piątku),     

do godziny 10 w dniu zaprowiantowania, 

3) Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia zmiany ilości osób żywionych              

z tytułu relokacji cudzoziemców,   

4) rozliczenie wykonanej usługi oraz wystawienie faktury VAT będzie realizowane 

raz w miesiącu po weryfikacji z Zamawiającym zgodności ilości zamówionych             

i dostarczonych faktycznie posiłków w danym okresie rozliczeniowym.                        

46. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany przedmiot usługi w terminie 30 dni  

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na konto bankowe 

wskazane przez Wykonawcę. 

47. Zamawiający na okres obowiązywania umowy udostępni Wykonawcy pomieszczenia             

w celu wydawania posiłków. Pomieszczenia udostępnione Wykonawcy stanowią 

własność Zamawiającego i będą wyposażone w stoły i krzesła. Wykonawca zobowiązany 

jest do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczenia przed i po wydaniu posiłku.  

48. Za uchybienia ujawnione podczas kontroli np. Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego, wynikającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi, której następstwem 
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będą m.in. mandaty, kary odpowiada Wykonawca.  

49. W przypadku, gdy w okresie trwania umowy Wykonawca będzie objęty kontrolą przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć protokół pokontrolny Zamawiającemu. 

50. Wykonawca będzie zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek wszystkich 

potraw wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności 

przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007, Nr 80, poz. 545). 

51. Usługa żywienia winna być realizowana zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków 

spożywczych(Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004 r. str. 1, ze zm.) oraz z Ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021,                   

z późn.zm.).  

52. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w obiektach lub w obiekcie, dla którego 

Wykonawca posiada decyzję Inspektora Sanitarnego o dopuszczeniu obiektu                           

do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia  oraz dostarczał posiłki 

zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków 

produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. 

53. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków zgodnie                                   

ze standardami systemu HACCP.  

54. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego stosowania podczas realizacji usługi wszelkich 

obostrzeń związanych ze stanem pandemii SARS-CoV-2 wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązujących na dzień realizacji usługi. 

55. Osoby przygotowujące, wydające, przewożące posiłek ze strony Wykonawcy powinny 

posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP, a także aktualne orzeczenie lekarskie dla 

celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, 

przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.  

56. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę oraz jego pracowników do zachowania, 

nieujawniania i nierozpowszechniania informacji pozyskanych w toku wykonywania 

usługi. 

57. Wykonawca zobowiązany jest na 3 dni przed zawarciem umowy przesłać listę osób, które 

będą realizowały usługę caterinu. 
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Lp. Rodzaj dziennej normy 

wyżywienia 

Kod CPV J.m. Szacowana  

ilość racji do 

wydania  

1. Dzienna norma wyżywienia - 

„65% Sz” 

55321000-6 

55521200-0 
porcja 2 340 

2. Dzienna norma wyżywienia - 

„75% Sz” 

55321000-6 

55521200-0 
porcja 1 040 

3. Dzienna norma wyżywienia 

„65% Sz” podwyższona o 50% 

55321000-6 

55521200-0 
porcja 130 

4. Dzienna norma wyżywienia 

„75% Sz” podwyższona o 50% 

55321000-6 

55521200-0 
porcja 130 

5. 

Dzienna norma wyżywienia 

„75% Sz” podwyższona o 50%  

(w przypadku żywienia dzieci 

produktami żywnościowymi 

zalecanymi przez lekarza lub 

wydawanymi na receptę) 

55321000-6 

55521200-0 
porcja 52 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ........................... 

z dnia ..................................  

 

Wykaz ilościowo-wartościowy usługi 

Marża związana z przyrządzaniem i dostarczaniem posiłków wynosi ……% wartości dziennej 

normy wyżywienia jednej osoby. 

Lp. Rodzaj posiłku 

(rodzaj normy) 

Wartość 

dziennej 

normy 

wyżywienia  

w PLN 

 

Cena brutto za posiłek 

(cena brutto całodzienne 

wyżywienie w tym: 

śniadanie, obiad, kolacja) 

 

(Wartość dziennej normy 

wyżywienia (kol. 3)  

powiększona o marżę 

Wykonawcy w PLN) 

 

Szacunkowa 

ilość racji do 

wydania 

Wartość brutto 

zamówienia 

(kol. 4 x 5) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„65% Sz”, w tym:  
11,70  2 340  

śniadanie 2,93  ------ ------- 

obiad 5,85  ------- ------ 

kolacja 2,92  ------- ------- 

2. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„75% Sz”, w tym:  
13,50  1 040  

śniadanie 3,38  ------ ------- 

obiad 6,75  ------- ------ 

kolacja 3,37  ------- ------- 

3. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„65% Sz” podwyższone  

o 50 %, w tym: 

17,55  130  

śniadanie 4,39  ------ ------- 

obiad 8,77  ------- ------ 

kolacja 4,39  ------- ------- 

4. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„75% Sz” podwyższone  

o 50%, w tym: 

20,25  130  

śniadanie 5,07  ------ ------- 

obiad 10,12  ------- ------ 

kolacja 5,06  ------- ------- 

5. 

Całodzienne wyżywienie – 

dzienna norma wyżywienia  

„75% Sz” podwyższone  

o 50% (w przypadku żywienia 

dzieci produktami 

żywnościowymi zalecanymi 

przez lekarza lub wydawanymi 

na receptę), w tym: 

20,25  52  

śniadanie 5,07  ------ ------- 

obiad 10,12  ------- ------ 

kolacja 5,06  ------- ------- 

Cena ofertowa = suma wartości brutto zamówienia (poz. 1-5)   
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Załącznik nr 3 
OŚWIADCZENIE  O WYRAŻENIU ZGODY NA  

WYSTAWIANIE I UDOSTĘPNIANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 
 

 

 

Dane Nabywcy: 

 

Nazwa: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej 

 

Adres:  ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 

 

 11-400 Kętrzyn 

 

NIP : 742-000-73-89 

 

1. Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.  z 2021 r. 

poz. 685 ze zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur , duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w formacie PDF w formie elektronicznej przez  

 

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

                                                 (dane wystawcy faktury) 

 

2.  Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, 

w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną. 

 

3. Przesłanie przez Wystawcę faktury w formacie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności 

wystawiania i wysyłania do Nabywcy faktury, o których mowa powyżej w formie papierowej. 

 

4. Wystawca oświadcza, że faktury będzie wysyłać z następującego adresu e-mail::  

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Nabywca oświadcza, że adresem e-mail, na który będą przesyłane faktury oraz, z którego wysyłane będą 

potwierdzenia ich otrzymania, będzie::  

 

wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl  

 

6. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie. 

 

7. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego  

wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy 

od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji. 

 

 

 

………………………………………            ……………………………………………                          

 (podpis, data Nabywcy)                                                                    (podpis, data Wystawcy) 

mailto:wtiz.wmosg@strazgraniczna.pl

