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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.: 22 694 90 37 

e-mail: bpko@senat.gov.pl 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 

 

działając na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 138g ust.1 pkt 1 ustawy na: 

 

świadczenie usług cateringowych.  

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) – 55520000-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, 31 grudnia 2020 r. 
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby komórek 

organizacyjnych Kancelarii Senatu, zwanych dalej „usługami”, polegających m.in. na: 

przygotowywaniu potraw oraz napojów wraz z ich dostawą, obsłudze kelnerskiej i serwisie, 

dostarczaniu odpowiedniej zastawy, szkła oraz stołów i obrusów, dekoracji florystycznych, jak 

również na sprzątnięciu po realizacji usługi i wywozie na własny koszt odpadów 

konsumpcyjnych i produkcyjnych. Usługi będą świadczone na różnego rodzaju spotkaniach 

organizowanych przez Kancelarię Senatu. 

Usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, zgodnie z art. 138h ustawy należą do usług 

społecznych, wymienionych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. 

1.2. Usługi będą świadczone na terenie Kancelarii Senatu oraz w innych miejscach wskazanych przez 

Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy. 

1.3. Usługi mogą być świadczone w formie „bufetowej” albo w formie „zasiadanej”. 

1.4. Świadczenie usług będzie się odbywało sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. 

Spotkania mogą być jednodniowe lub wielodniowe. Każdorazowo Zamawiający będzie 

informował (mailem) Wykonawcę o miejscu świadczenia usługi, o terminie 

i liczbie osób uczestniczących w spotkaniu, na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed realizacją 

zamawianej usługi. W wyjątkowych przypadkach – po uzgodnieniu z Wykonawcą 

– termin ten może ulec skróceniu. 

1.5. Zamawiający ma prawo zmienić liczbę osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach, nie 

później niż na jeden dzień przed terminem rozpoczęcia każdego spotkania. Ostateczna liczba 

osób musi zostać podana przez Zamawiającego nie później niż w dniu poprzedzającym 

wykonanie usługi. 

1.6. Wartość usługi za każde spotkanie będzie iloczynem liczby uczestników danego spotkania za 

każdy dzień i ceny jednostkowej brutto za daną kategorię usług podanych przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w formularzu oferty za jedną 

osobę, w poszczególnych kategoriach usług, są wiążące podczas realizacji umowy i nie podlegają 

negocjacji. 

1.7. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) przygotowania, podawania i dowozu posiłków do miejsca, w którym ma odbywać się 

spotkanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

b) przygotowania i dostarczenia potraw według wybranego przez Zamawiającego menu, 

c) transportu jedzenia oraz podania go zgodnie z wymogami sanitarnymi dotyczącymi żywności 

i żywienia; 

d) dostarczenia świeżych produktów żywnościowych i przyrządzania potraw gotowanych w dniu 

świadczenia usługi, 

e) przygotowanie wskazanych miejsc do przyjęć, a w szczególności: dostarczenie niezbędnego 

wyposażenia, ustawienie stołów i krzeseł, nakrycie stołów obrusami i zastawą odpowiednią do 

rangi spotkania, przygotowanie i ustawienie odpowiednich dekoracji po uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

f) przygotowywania i serwowania potraw przez osoby posiadające aktualne orzeczenia lekarskie 

do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. 

o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 

z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, 

g) obsługi kelnerskiej świadczonej na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w tym zakresie, w tym w szczególności kultury obsługi i protokołu dyplomatycznego oraz 

znajomości języka angielskiego, jeżeli wymaga tego Zamawiający. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie standardów kulturalnego, stosownego, 

i godnego zachowania odpowiednich do miejsca, również w strefie tzw. zaplecza technicznego, 

które często znajduje się w bezpośredniej bliskości miejsca pracy najważniejszych osób 

w państwie; 

h) zapewnienia jednolitego, stosownego do okoliczności i schludnego stroju osób obsługujących 

spotkanie Zamawiającego, 

i) świadczenia usług cateringowych wyłącznie przy użyciu spełniających normy bezpieczeństwa 

i jakościowe produktów spożywczych, 

j) estetycznego podawania posiłków, przygotowania stołów w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu, 
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k) zapewnienia dekoracji stołów zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym, 

l) zapewnienie opisów potraw zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

ł) systematycznego uzupełniania potraw oraz sprzątania w trakcie spotkań, 

m) posprzątania po usłudze, usunięcia i utylizacji odpadów i śmieci zgodnie z zasadami 

segregacji. Zebranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych powinno nastąpić najpóźniej 

60 minut po otrzymaniu stosownej informacji od Zamawiającego o zakończeniu spotkania. 

n) pozostawienia po wykonaniu usługi, do dyspozycji Zamawiającego, całości 

niewykorzystanego zamówienia, w tym jedzenia, dekoracji kwiatowych, napojów itp. 

1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostępu, w trakcie realizacji umowy, do wszystkich atestów 

na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania wykorzystane w procesie przygotowania 

i transportu posiłków i wglądu w orzeczenia lekarskie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia. 

1.9. Wykonawca musi być wpisany do rejestru zakładów, o którym mowa w ustawie z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845), i na etapie 

realizacji umowy, musi mieć wdrożony system HACCP. 

1.10. Termin realizacji zamówienia: od następnego dnia po podpisaniu umowy, przez 18 miesięcy, 

albo do wyczerpania kwoty brutto umowy. 

1.11. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia i zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy. 

1.12. W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia w zakresie zasad higieny 

i bezpieczeństwa i do śledzenia zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

odnośnie higieny i bezpieczeństwa, jak również poleceń Zamawiającego w związku 

z zapobieganiem i ochroną przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

1.13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
2.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

2.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; 

2.1.2. Spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej: 

2.1.2.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał lub wykonuje co najmniej 4 usługi 

odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, w tym co 

najmniej 2 wykonane lub wykonywane na rzecz: Kancelarii Sejmu, lub Kancelarii Senatu, 

lub Kancelarii Prezydenta, lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, lub Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000,00 zł. 

Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia 

Zamawiający uważa usługę, o której mowa w pkt 1.1. 

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku określonego w ppkt 2.1.2.1. usług 

stanowiących wyżywienie całodzienne, ciągłe i powtarzające się, tj. świadczonych na 

rzecz placówek objętych systemem oświaty, żłobków, placówek medycznych, zakładów 

pracy, bufetów, stołówek, jak również usług świadczonych w lokalu Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę długoterminową Zamawiający uzna każde 

zlecenie wykonane w ramach tej umowy o wartości brutto nie mniejszej niż 10 000 zł; 

2.1.2.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże następujące 

osoby posiadające aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, 

wydane zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 j.t.): 

a) co najmniej trzech kelnerów (władających językiem angielskim na poziomie 

komunikatywnym), posiadających doświadczenie w obsłudze co najmniej pięciu 

spotkań z udziałem gości wysokiej rangi, zorganizowanych w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert; 

b) co najmniej jednego szefa kuchni posiadającego doświadczenie w pełnieniu funkcji 

szefa kuchni przy obsłudze co najmniej pięciu spotkań z udziałem gości wysokiej 
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rangi, zorganizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert; 

c) co najmniej jedną osobę przeznaczoną do pełnienia funkcji szefa sali (władającą 

językiem angielskim na poziomie zaawansowanym), posiadającą doświadczenie 

w kierowaniu zespołem kelnerów przy obsłudze co najmniej pięciu spotkań 

z udziałem gości wysokiej rangi, zorganizowanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert. 

Przez gości wysokiej rangi Zamawiający rozumie m.in.: głowy państw, przedstawicieli 

rządów państw, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji 

międzynarodowych, w tym instytucji UE i innych międzynarodowych, osoby zajmujące 

wyższe stanowiska urzędnicze w parlamentach i w urzędach obsługujących organy władzy 

lub administracji państwowej na szczeblu centralnym. 

2.1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki 

udziału w postępowaniu musi spełnić co najmniej jeden Wykonawca. 

2.2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia przez 

podwykonawcę/ów, Zamawiający wymaga wskazania w formularzu oferty – stanowiącym 

załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu – części zamówienia, których wykonanie Wykonawca 

zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania firmy/firm podwykonawcy/ów. W przypadku 

braku takiego wskazania Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez 

udziału podwykonawcy/ów 

2.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

2.4. 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. 

2.5. Zamawiający oceni, 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 zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

2.6. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane.    

2.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, który 

udostępnia Wykonawcy zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

2.7.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2.7.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ppkt 2.1.2.1. 

2.8. 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. 

2.9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:  

 2.9.1. Którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 2.9.2. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy.  

2.10. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia.  

2.11. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia zawiera rozdział III. 
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III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: 
3.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale II 

i niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą 

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, zgodnie ze wzorem i w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. Informacje zawarte w 

oświadczeniu własnym będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

3.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

własne - o którym mowa w pkt. 3.1. – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego 

z Wykonawców oraz spełnianie warunków, o których mowa w ppkt 2.1.2 i ppkt 2.1.3. przez co 

najmniej jednego Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie - załącznik nr 3 do ogłoszenia 

o zamówieniu. 

3.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu udowodnienia 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym - o którym mowa w pkt 3.1. – informacje 

o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia 

z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby oraz załącza do oświadczenia w szczególności zobowiązanie 

(oryginał) podmiotu oddającego Wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji 

zamówienia, w celu oceny przez Zamawiającego, czy stosunek łączący Wykonawcę 

z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.  

 Ww. dokument w swojej treści musi określać w szczególności:    

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.   

3.4. Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia, zamieszcza w oświadczeniu własnym – o którym mowa w pkt 3.1. – informacje 

o tym/tych podwykonawcy/ach. 

3.5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w ww. postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. Oświadczenie zawierające informacje o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej zamieszczone jest na stronie internetowej 

Zamawiającego oddzielnie od ogłoszenia o zamówieniu. Informację składa każdy 

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 

LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 

DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 
4.1. W niniejszym postępowaniu zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje 

Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują w formie pisemnej.  

4.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 j.t.) na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego: bpko@senat.gov.pl. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

mailto:bpko@senat.gov.pl


 

6 

potwierdzi fakt otrzymania korespondencji. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę 

faktu otrzymania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający przyjmuje, że 

pismo przekazane pod podany przez Wykonawcę adres e-mail zostało mu doręczone w terminie 

i w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią. 

4.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazywane przez Wykonawcę w 

formie pisemnej, należy kierować na adres: Kancelaria Senatu, Biuro Prawne, Kadr i 

Organizacji, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa.  

4.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia 

o zamówieniu. Prośba o wyjaśnienie winna być przesłana w sposób wskazany w pkt 4.2.  

4.5. 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 o zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

4.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, 

zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonana zmiana zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej zamawiającego: www.senat.gov.pl. 

4.7. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

4.7.1. w sprawach przedmiotu zamówienia - Agata Wójcik - Biuro Spraw Międzynarodowych 

i Unii Europejskiej - tel.: (22) 694 94 97,  

4.7.2. w sprawach formalnoprawnych - Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak 

- Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, tel.: (22) 694 90 35, (22) 694 90 37. 

4.8. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.senat.gov.pl zawiadomienia, 

informacje i inne dokumenty. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

5.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu. 

5.2. Oferta powinna zawierać: 

5.2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu; 

5.2.2. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane – sporządzonego według wzoru – załącznik nr 4 do 

ogłoszenia o zamówieniu, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy wykazane usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:   

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. 

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 

3 miesiące przez upływem terminu składania ofert; 

- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.  

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu ww. dokument żądany będzie 

również w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

jeśli wykazują oni spełnianie warunku w tym zakresie. 

W przypadku, gdy wartość zrealizowanej lub realizowanej usługi jest wyrażona w walucie innej 

niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany wskazać jej równowartość w PLN wg kursu 

Narodowego Banku Polskiego w dniu zawarcia umowy, na podstawie której usługa była lub jest 

realizowana; 

5.2.3. Wykazu osób (załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu); 

5.2.4. Dokument potwierdzający spełnianie warunku określonego w ppkt 2.1.3. 

5.2.5. Kartę dań załącznik do formularza oferty wraz z oświadczeniem, że karta dań jest autorską 

propozycją Wykonawcy – do oceny ofert; 

5.2.6. Pięć opisanych kolorowych fotografii – (wywołanych lub wydrukowanych na papierze 

fotograficznym) wraz z oświadczeniem, że fotografie przedstawiają własne realizacje 

http://www.senat.gov.pl/
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Wykonawcy – do oceny ofert. Zaleca się dołączenie fotografii w formie elektronicznej, 

np. na płycie CD. 

5.2.7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.-3.3. – w zależności od stanu 

faktycznego. 

5.2.8. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę lub osoby, których uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno być 

dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich Wykonawców) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

5.2.9. Wyjaśnienie Wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia – jeżeli 

dotyczy; 

5.2.10. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności technicznej lub zawodowej 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej – np. zobowiązanie tych podmiotów do oddania 

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

5.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję ofertową. 

Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje wielowariantowe 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

5.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5.5. Oferta z załącznikami musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na komputerze, 

ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta z załącznikami musi być czytelna. 

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty z załącznikami w drodze elektronicznej. 

5.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca, 

w których Wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. 

5.7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5.9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyte, spięte itp.). 

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

6.1. Ofertę należy złożyć w jednej zapieczętowanej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, 

Komisja Przetargowa 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 

OFERTA 

na świadczenie usług cateringowych.  

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy. (BPKO.SZP.350.27.2020). 

Nie otwierać do 29 stycznia 2021 r., do godz. 12:30. 

6.2. Koperta, poza napisem wyżej wymienionym, powinna zawierać oznaczenie Wykonawcy (nazwa, 

siedziba/adres Wykonawcy). 

6.3. Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty.  

6.4. Oferta może być złożona w punkcie podawczym Kancelarii Senatu mieszczącym się w budynku „N” 

Kancelarii Sejmu, przy al. Na Skarpie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, 

w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, tel.: 22 694 95 77. Termin składania 

ofert upływa 29 stycznia 2021 r., o godz. 12:00. 

6.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 

oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.   
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6.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, 

z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”.    

6.7. Otwarcie ofert nastąpi 29 stycznia 2021 r., o godz. 12:30, w pokoju 217, w siedzibie Kancelarii 

Senatu, ul. Frascati 2, Warszawa, wejście „C”. Otwarcie jest jawne.  

6.8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

6.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 

6.10. Przedstawiciele wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, powinni zgłosić się do 

Biura Prawnego, Kadr i Organizacji, do upływu terminu składania ofert,
  
tel.: 22 694 90 35.  

6.11. Zamawiający informuje, że tereny i obiekty Zamawiającego podlegają ochronie Straży 

Marszałkowskiej na zasadach i w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. 

o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1940, z późn. zm.). 

6.12. Na stronie https://senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/ znajduje się aktualna treść 

klauzuli informacyjnej dla osób odwiedzających Parlament. 

6.13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
7.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty cen brutto za jedną osobę w każdej 

kategorii usług oraz wartość brutto RAZEM poz. od 1. do 7. Zaproponowane ceny jednostkowe dla 

zakresu usług podanego w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

ogłoszenia o zamówieniu w poszczególnych kategoriach, są wiążące podczas realizacji umowy 

i nie podlegają negocjacji. 

7.2. Ceny winny być podane w złotych polskich, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

7.3. Cena musi być ostateczną ceną, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności koszty: transportu, obsługi, uszkodzenia lub zniszczenia 

naczyń, sprzątania, itp. oraz wszelkie inne koszty, które są niezbędne do wykonania usługi na 

wysokim poziomie, jeżeli nie zostały wprost wyszczególnione przez Zamawiającego.  

 

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 
8.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:  

1) Różnorodność menu – 35%, 

2) Cena – 50%,  
3) Aranżacja stołów – 15%. 

1) Różnorodność menu – 35% 

Wykonawca do oceny oferty w kryterium różnorodność menu zobowiązany jest złożyć kartę dań, 

w której przedstawi potrawy z ich opisem. W karcie dań Wykonawca uwzględni propozycje inspirowane 

daniami kuchni polskiej (dania odwołujące się do tradycyjnie przyrządzanych potraw polskich, 

skomponowane z produktów krajowych). Na podstawie karty dań będzie komponowane menu dla 

poszczególnych kategorii wymienionych w załączniku 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

a) przekąski zimne – co najmniej 30 propozycji, w tym: 

- ryby i owoce morza – co najmniej 4 propozycje; w tym 2 kuchni polskiej, 

- przekąski mięsne (różne rodzaje mięs) – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej  

- przekąski bezmięsne – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- dekoracyjne kanapki – co najmniej 8 propozycji, 

- małe przekąski typu finger food – co najmniej 8 propozycji, w tym 4 kuchni polskiej, 

b) sałatki i surówki – co najmniej 14 propozycji, w tym: 

- sałatki – co najmniej 8 propozycji, 

- surówki – co najmniej 6 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

c) zupy – co najmniej 6 propozycji, w tym 3 kuchni polskiej, 

d) dania główne gorące – co najmniej 26 propozycji, w tym: 

- mięsne (różne gatunki mięs) – co najmniej 10 propozycji (co najmniej 4 z drobiu), w tym 5 kuchni 

polskiej, 

https://senat.gov.pl/kancelaria/ochrona-danych-osobowych/
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- ryby i owoce morza – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- bezmięsne – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- dania jednogarnkowe – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- specjalne (koszerne, halal) – co najmniej po 1 propozycji, 

e) dodatki – co najmniej 10 propozycji, w tym: 

- warzywa na ciepło (inne niż dania bezmięsne) – co najmniej 5 propozycji, 

- dodatki skrobiowe – co najmniej 5 propozycji. 

Przez pojęcie dodatki skrobiowe rozumie się w szczególności: ziemniaki, ryż, kaszę, makaron, różne 

rodzaje klusek. 

f) ciasta i desery – co najmniej 19 propozycji, w tym: 

- desery – co najmniej 5 propozycji, w tym 3 kuchni polskiej, 

- ciasta – co najmniej 8 propozycji, w tym 4 kuchni polskiej, 

- ciastka – co najmniej 6 propozycji, w tym 3 kuchni polskiej. 

Należy dołączyć do oferty oświadczenie, że karta dań jest autorską propozycją Wykonawcy. 

W przypadku niedołączenia takiego oświadczenia Wykonawca otrzyma „0” punktów w kryterium 

„różnorodność menu”. 

Do oceny różnorodności menu zostanie powołany zespół składający się z pięciu osób, reprezentujących 

zainteresowane jednostki organizacyjne Kancelarii Senatu. 

W kryterium „różnorodność menu” Wykonawca może otrzymać od 0 do 35 pkt od każdego członka 

zespołu. 

W kryterium „różnorodność menu” będą punktowane następujące elementy menu: 

● zróżnicowanie propozycji potraw – 0-10 pkt, 

● wykwintność i nowoczesność potraw – 0-5 pkt, 

● propozycje dań kuchni polskiej – 0-10 pkt, 

● wykorzystanie polskich produktów regionalnych lub charakteryzujących się tradycyjną metodą 

produkcji – 0-10 pkt. 

Przy ocenie różnorodności menu zostanie zastosowany wzór: 

M = Sp:Ck, 

gdzie: 

M – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Sp – suma punktów przyznanych przez wszystkich członków zespołu ocenianej ofercie, 

Ck – liczba członków oceniającego zespołu (5 osób). 

Z oceny ofert zostanie sporządzony protokół zawierający oceny poszczególnych członków zespołu. 

Punktacja z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

2) Cena 50% 

Łączna cena będzie obliczana wg wzoru: 

„C” = (C1min./C1bad.) x 10 [pkt] + (C2min./C2bad.) x 7 [pkt] + (C3min./C3bad.) x 6 [pkt] + (C4min./C4bad.) x 4 [pkt] 

+ (C5min./C5bad.) x 10 [pkt] + (C6min./C6bad.) x 10 [pkt] + (C7min./C7bad.) x 3 [pkt], 

gdzie: 

C – łączna liczba punktów przyznana ocenianej ofercie, 

C1– cena usługi za 1 osobę dla serwisu kawowego podstawowego, 

C2 – cena usługi za 1 osobę dla serwisu kawowego rozszerzonego 

C3 – cena usługi za 1 osobę dla serwisu koktajlowego, 

C4 – cena usługi za 1 osobę dla przyjęcia bufetowego podstawowego, 

C5 – cena usługi za 1 osobę dla przyjęcia bufetowego rozszerzonego, 

C6– cena usługi za 1 osobę dla przyjęcia bufetowego VIP, 

C7 – cena usługi za 1 osobę dla przyjęcia zasiadanego VIP. 

Cena podstawowego serwisu kawowego nie może stanowić więcej niż 10% ceny najdroższego 

serwisu – przyjęcia zasiadanego VIP. 

Do obliczeń zostaną przyjęte ceny brutto zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu oferty, 

stanowiącym załącznik do ogłoszenia o zamówieniu. 

Punktacja z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

3) Aranżacja stołów – 15% 

Oceny ofert w kryterium „aranżacja stołów” dokona zespół składający się z pięciu osób wyłonionych 

z komisji przetargowej, reprezentujących zainteresowane jednostki organizacyjne Kancelarii Senatu. 
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Do oceny oferty w kryterium „aranżacja stołów” Wykonawca jest zobowiązany złożyć pięć kolorowych 

fotografii (wywołane lub wydrukowane na papierze fotograficznym) różnych aranżacji stołów łącznie 

z widocznymi potrawami (trzy – konsumpcja na stojąco i dwa – przyjęcia zasiadane). 

Zaleca się dołączenie fotografii w formie elektronicznej  (np. na płycie CD). 

Na fotografiach muszą być widoczne potrawy, nakrycia (talerze, sztućce), patery, podgrzewacze itp. oraz 

dekoracje stołów i bufetów oraz całość aranżacji. 

Każda fotografia musi być opatrzona opisem (rodzaj posiłku, rodzaje potraw), miejsce wykonania 

fotografii, data realizacji usługi, rodzaj spotkania (np. lunch w formie bufetu, kolacja, przyjęcie zasiadane 

itp.). 

Należy dołączyć do oferty oświadczenie, że fotografie przedstawiają realizacje własne Wykonawcy. 

Za pięć fotografii Wykonawca może otrzymać od 0 do 15 pkt od każdego członka zespołu. 0 punktów 

w kryterium „aranżacja stołów” uzyska Wykonawca, który nie dołączy do oferty wymaganych 

fotografii lub oświadczenia lub dołączy fotografie nieprzedstawiające wymaganych obrazów. 

W kryterium „aranżacja stołów” będą punktowane następujące elementy fotografii: 

● wrażenie wizualne – 0-10 pkt, 

● zgodność aranżacji stołów z zasadami protokołu dyplomatycznego – 0-5 pkt. 

Przy ocenie „aranżacji stołów” zostanie zastosowany wzór: 

L = Sp:Ck, 

gdzie: 

L – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie, 

Sp – suma punktów przyznanych przez wszystkich członków zespołu ocenianej ofercie, 

Ck – liczba członków oceniającego zespołu (5 osób). 

Zespół oceni zdjęcia Wykonawców poprzez ich porównanie. Pod uwagę będą brane następujące cechy: 

wrażenie wizualne i estetyczne podania posiłków, jak również wygląd potraw, dekoracje stołów, a także 

zgodność aranżacji stołu z zasadami protokołu dyplomatycznego (m.in. rozłożenie zastawy, dekoracje). 

Punktacja z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

Z oceny zostanie sporządzony protokół zawierający oceny poszczególnych członków zespołu. 

UWAGA: Propozycje menu, oświadczenia, jak również fotografie nie podlegają uzupełnieniu na 

podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 

8.2. Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć 

oferta, wynosi 100 pkt, tj. (P = M + C + L). 

8.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz którego oferta nie 

zostanie odrzucona i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. przedstawiająca najkorzystniejszy 

bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. 

8.4. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, a także zamieści informację 

na swojej stronie internetowej. 

 

IX. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 
9.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert.  

9.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wnoszenia wadium. 

9.3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 2% nieprzekraczalnej wartości brutto umowy. Zabezpieczenie 

należy wnieść przed podpisaniem umowy.   

9.4. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących 

formach:  

1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/O Warszawa: 18 1010 

1010 0023 6513 9120 0000), 

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 udzielonych 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 2020 r. poz. 299). 
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9.5. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9.6. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta 

lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde 

jego żądanie.  

9.7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym.  

9.8. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

9.9. 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

zamawiający informuje, że:  

1) administratorem danych osobowych zawartych w ofertach złożonych w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego jest Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 

Warszawa, bpko@senat.gov.pl; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Kancelarii Senatu: iodo@senat.gov.pl, ul. 

Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94 44. 

 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z 

zawartą umową i postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „świadczenie usług 

cateringowych” BPKO.SZP.350.27.2020, w prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy Pzp;  

4) dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;  

 5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy; 

6) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Dane osobowe znajdujące się w zawartej 

umowie będą przechowywane przez okres 10 lat od podpisania umowy;   

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przez zamawiającego przysługuje: 

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; 

−  na podstawie art. 17 RODO w zakresie wynikającym z przepisów – prawo do usunięcia 

swoich danych osobowych;  

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

−  na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się 

na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;   

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

9) Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie publiczne jest zobowiązany do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO. 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

(-) 

Agata Wójcik 

mailto:bpko@senat.gov.pl
mailto:iodo@senat.gov.pl
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby komórek organizacyjnych 

Kancelarii Senatu. 

2. Świadczenie usług cateringowych obejmować będzie następujące kategorie: 

1) serwis kawowy, wariant podstawowy i rozszerzony, 

2) serwis koktajlowy, 

3) przyjęcie bufetowe, wariant podstawowy i rozszerzony, 

4) przyjęcie bufetowe VIP, 

5) przyjęcie zasiadane VIP. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kategorii usług. W przypadku łączenia 

poszczególnych kategorii Zamawiający ustali przed wydarzeniem odrębne lub łączne godziny 

serwowania posiłków. 

4. Zamawiający przewiduje również organizację przyjęć okolicznościowych (np. spotkania wigilijnego), 

na które menu będzie ustalane odrębnie wg cennika przedstawionego przez Wykonawcę. Jeżeli 

Wykonawca nie posiada takiego cennika, powinien wyliczyć koszt zamówienia na podstawie cen 

rynkowych poszczególnych produktów i przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 

5. Od charakteru spotkania będzie uzależnione menu, które każdorazowo będzie wybierane przez 

Zamawiającego. Podstawą wyboru potraw na poszczególne spotkania będzie Karta dań zaoferowana 

przez Wykonawcę, stanowiąca załącznik do formularza oferty. 

6. Po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca może zaoferować potrawy inne niż wymienione 

w Karcie dań, szczególnie jeżeli jest to związane z wykorzystaniem produktów sezonowych. 

7. Po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający może rozszerzyć albo zmniejszyć zaproponowane menu 

w zakresie ilości, lub różnorodności dań lub napoi, które będzie rozliczane zgodnie z cennikiem 

Wykonawcy, który należy dołączyć do zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie posiada takiego cennika, 

powinien wyliczyć koszt Zamówienia na podstawie cen rynkowych poszczególnych produktów 

i przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 

8. Zamówienie w poszczególnych kategoriach obejmuje: 

1) SERWIS KAWOWY, w tym: 

e, obrusy materiałowe 

bez wzorów, w kolorze białym lub ecru, czyste, wyprasowane, nienoszące śladów użycia, serwis do kawy 

i herbaty – ceramiczny lub porcelanowy bez wzorów, sztućce platerowe odpowiednie do serwowanych 

dań, ceramiczne lub porcelanowe talerzyki do ciasta – bez wzorów, szklanki do zimnych napoi 

– przezroczyste lub bezbarwne, bez wzorów i dekorów, serwetki papierowe, dekoracje stołu/stołów ze 

świeżych kompozycji kwiatowych, ew. świece, 

zyki i sztućce – w liczbie większej co najmniej 

o 50% niż liczba osób, 

– co najmniej jeden kelner na 20 osób, 

 

Menu: 

ch w liczbie zapewniającej sprawną obsługę 

gości, zamawiający dopuszcza również samoobsługowe ekspresy do kawy, jeżeli ich wydajność pozwala 

na sprawną obsługę podanej liczby gości, Zamawiający nie dopuszcza serwowania kawy rozpuszczalnej 

lub mielonej do samodzielnego sporządzenia przez gości, 

 sprawną 

obsługę gości (herbata w saszetkach, każda osobno pakowana, różne rodzaje, w tym: czarna, zielona, 2 

smaki owocowe), 

(biały i brązowy), słodzik – nie mniej niż 10 g/os., 

– nie mniej niż 10 ml/os., 

– 1 plaster/os., 

– co najmniej 300 ml/os., 

– co najmniej 150 g/os. 

Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania umowy, około 6 jednodniowych spotkań 

z wykorzystaniem serwisu kawowego, na każdym spotkaniu około 30-100 osób. 
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W wariancie kawowym rozszerzonym dodatkowo: 

– w tym jedno owocowe (z owocami sezonowymi) – co najmniej po 80 g/os., 

 dzbankach (pojemność 

od 1 l do 1,5 l) – nie dopuszcza się napojów i nektarów – łącznie co najmniej 300 ml/os., 

– co najmniej 300 g/os., 

 rodzaje) – co najmniej 

po 3 sztuki na osobę – łączna waga co najmniej 180 g/os., 

Serwis kawowy może mieć charakter ciągły lub czasowy (przerwa kawowa). 

Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania umowy, około 4 spotkań z wykorzystaniem serwisu 

kawowego rozszerzonego. Spotkania mogą być jedno lub wielodniowe. Na każdym spotkaniu 

zamawiający przewiduje około 120-250 osób. 

2) SERWIS KOKTAJLOWY, w tym: 

 – po 4 sztuki na 

osobę, łączna waga co najmniej 240 g/os., 

– co najmniej 6 rodzajów, co najmniej 6 sztuk na osobę. 

– nie 

dopuszcza się napojów i nektarów – łącznie co najmniej 300 ml/os., 

– podawana w szklanych przezroczystych szklankach - łącznie co 

najmniej 300 ml/os., 

– co najmniej jeden kelner na 15 osób. 

Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy około 3 spotkań z serwisem koktajlowym, na 

każdym spotkaniu około 50-100 osób. 

3) PRZYJĘCIE BUFETOWE, w tym: 

cateringowej nienoszące śladów zużycia, tzn. bufety, 

podgrzewacze, stoliki koktajlowe, obrusy materiałowe bez wzorów, w kolorze białym lub ecru, czyste, 

wyprasowane, nienoszące śladów użycia, zastawa ceramiczna lub porcelanowa w bardzo dobrym stanie, 

bez wzorów, sztućce platerowe odpowiednie do serwowanych dań, ceramiczne lub porcelanowe 

talerzyki, szklanki do zimnych napoi przezroczyste, bezbarwne, bez wzorów i dekorów, serwetki 

papierowe, dekoracje stołu/stołów, na życzenie zamawiającego, świeże kompozycje kwiatowe, ew. 

świece, 

– w liczbie większej co najmniej 

o 30% niż liczba osób, 

– co najmniej jeden kelner na 15 osób. 

Menu: 

apoje zimne: 

• woda – gazowana i niegazowana (bez ograniczeń), 

• soki – 3 rodzaje soków 100% (bez napojów i nektarów), łącznie co najmniej 300 ml/os., 

– kawa (Zamawiający nie dopuszcza serwowania kawy rozpuszczalnej lub mielonej do 

samodzielnego sporządzenia przez gości), herbata (serwowane bez ograniczeń) – co najmniej 3 rodzaje 

(czarna, zielona, owocowa), dodatki podawane w naczyniach (dzbanuszki, cukiernica, talerzyki): 

śmietanka i mleko – nie mniej niż 10 ml/os., cukier (biały i brązowy), słodzik – nie mniej niż 10 g/os., 

cytryna w plastrach podawana na talerzykach – jeden plaster/os. Zamawiający nie dopuszcza dodatków w 

jednorazowych opakowaniach. 

– co najmniej po 3 propozycje (łącznie co najmniej 300 g/os.), 

cyjne kanapki zrobione z pieczywa jasnego i ciemnego – po 4 szt./os. – łączna waga co najmniej 

240 g/os., 

 

 bez ograniczeń), 

 

Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania umowy, około 5 spotkań bufetowych, na każdym 

spotkaniu około 100-150 osób. Każde ze spotkań może wystąpić również w wersji rozszerzonej. 

W wariancie rozszerzonym dodatkowo: 

– co najmniej 4 propozycje (łącznie co najmniej 200 g/os.), 

– co najmniej 5 propozycji (łącznie co najmniej 450 -500 g/os.), w tym: mięso, ryby lub 

dania bezmięsne (co najmniej po 150 g/os.) oraz warzywa na ciepło i dwa dodatki skrobiowe. 
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4) PRZYJĘCIE BUFETOWE VIP, w tym: 

 nienoszące śladów zużycia, tzn. bufety, 

podgrzewacze, stoliki koktajlowe lub stoły z obrusami, krzesła z pokrowcami dla gości, obrusy 

materiałowe bez wzorów (w kolorze białym lub ecru), czyste, wyprasowane, nienoszące śladów użycia, 

zastawa ceramiczna lub porcelanowa – w bardzo dobrym stanie, bez wzorów, serwisy: do kawy i herbaty 

– ceramiczne lub porcelanowe bez wzorów, sztućce platerowe odpowiednie do serwowanych dań, 

talerzyki do ciasta, szklanki do zimnych napoi – przezroczyste, bezbarwne, bez wzorów i dekorów, 

kieliszki do wina – przezroczyste, bezbarwne, bez nadruków i dekorów, serwetki materiałowe w kolorze 

białym – gładkie – z wyłączeniem jakichkolwiek wzorów i papierowe, dekoracja/e stołu/stołów ze 

świeżych kompozycji kwiatowych, ew. świece, 

 sztućców, w 

liczbie większej co najmniej o 30% niż liczba osób, 

– co najmniej jeden kelner na 10 osób, 

 jednoznacznie 

identyfikujący opisywaną potrawę – w razie potrzeby umieszczenia opisu w języku innym niż angielski, 

tłumaczenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego. 

Menu: 

aperitif: (wino musujące – wytrawne – 1 kieliszek/os., napoje bezalkoholowe: woda niegazowana, co 

najmniej 2 rodzaje soków owocowych 100%) oraz małe przekąski (3 rodzaje przekąsek typu finger food) 

- serwowanych (roznoszonych) przez kelnerów przed głównym posiłkiem, 

przekąski zimne: 

• ryby i owoce morza – co najmniej 3 rodzaje dań, 

• przekąski mięsne (różne rodzaje mięs) – co najmniej 4 dania, bezmięsne – co najmniej 3 rodzaje dań, 

• półmiski serów, 

sałatki i sałaty: 

• sałatki – co najmniej 3 rodzaje, 

• surówki – co najmniej 2 rodzaje, 

zupy – co najmniej 2 rodzaje, 

dania gorące: 

• dania z ryb i owoców morza – co najmniej 2 dania, 

• dania mięsne (różne rodzaje mięs) – co najmniej 4 dania, w tym 2 drobiowe, 

• dania bezmięsne – co najmniej 2 dania, 

dodatki: 

• warzywa na ciepło – co najmniej 2 dania, 

• dodatki skrobiowe – co najmniej 4 dania, 

świeże owoce – co najmniej 4 rodzaje, w tym owoce polskie, 

desery – co najmniej 3 rodzaje, 

ciasta – co najmniej 3 rodzaje, 

napoje zimne bez ograniczeń – woda gazowana i niegazowana, co najmniej 3 rodzaje soków 100%, w 

tym jeden z polskich owoców i napoje gorące – kawa, herbata, 

alkohole – co najmniej jeden rodzaj białego wina wytrawnego i czerwonego wina wytrawnego – 

łącznie 2 kieliszki (200 ml)/os. – dobrane do proponowanych potraw, co najmniej dwie butelki 330 ml/os. 

lokalnych piw polskich. 

Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania umowy, około 4 spotkań bufetowych VIP, na 

każdym spotkaniu około 80-250 osób. 

5) PRZYJĘCIE ZASIADANE VIP, w tym: 

 nienoszące śladów zużycia: stoły z obrusami, krzesła 

z pokrowcami dla gości, obrusy materiałowe – bez wzorów (w kolorze białym lub ecru), czyste, 

wyprasowane, nienoszące śladów użycia, zastawa – ceramiczna lub porcelanowa w bardzo dobrym 

stanie, bez wzorów, serwisy do kawy i herbaty – ceramiczne lub porcelanowe, bez wzorów, sztućce 

platerowe odpowiednie do serwowanych dań, talerzyki do ciasta, szklanki do zimnych napoi – 

przezroczyste, bezbarwne, bez wzorów i dekorów, kieliszki do wina – przezroczyste, bezbarwne bez 

wzorów i dekorów, serwetki materiałowe w kolorze białym, gładkie z wyłączeniem jakichkolwiek 

wzorów i papierowe, dekoracja/e stołu/stołów ze świeżych kompozycji kwiatowych, ew. świece, 

 

– co najmniej jeden kelner na 4 osoby, 
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u polskim i 

angielskim lub w innym języku obcym – w razie potrzeby umieszczenia opisu w języku innym niż 

angielski, tłumaczenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego. 

MENU: 

aperitif – napoje alkoholowe – wino musujące (150 ml/os), napoje bezalkoholowe: 

woda niegazowana, co najmniej 2 rodzaje soków 100% z polskich owoców oraz małe przekąski (co 

najmniej 3 rodzaje przekąsek typu finger food) – serwowanych (roznoszonych) przez kelnerów przed 

kolacją; 

przystawka zimna, 

przystawka ciepła lub zupa, 

danie gorące – co najmniej 2 dania do wyboru przez gości na miejscu; w tym jedno mięsne, jedno 

bezmięsne; 

deser, 

napoje bezalkoholowe – kawa, herbata, woda, soki 100% – bez ograniczenia; 

napoje alkoholowe – białe wino wytrawne i czerwone wino wytrawne – łącznie 2 kieliszki/os., 

nalewka polska albo wódka – jeden kieliszek 20 ml/os. 

Zamawiający przewiduje, w okresie obowiązywania umowy, około 2 spotkań zasiadanych VIP, na 

każdym spotkaniu około 20 osób. 

9. Zamawiający preferuje dania z wykorzystaniem polskich produktów, szczególnie pochodzących 

z konkretnych regionów, jak też charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji. 

10. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje win do wyboru razem z propozycją menu. 

11. Wykonawca zaproponuje w Karcie dań, stanowiącej załącznik nr 2a do formularza oferty, potrawy 

z ich opisem, które będą wybierane na poszczególne spotkania, tj.: 

a) przekąski zimne – co najmniej 30 propozycji, w tym: 

- ryby i owoce morza – co najmniej 4 propozycje; w tym 2 potrawy z ryb kuchni polskiej,  

- przekąski mięsne (różne rodzaje mięs) – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej  

- przekąski bezmięsne – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- dekoracyjne kanapki – co najmniej 8 propozycji, 

- małe przekąski typu finger food – co najmniej 8 propozycji, w tym 4 kuchni polskiej, 

b) sałatki i surówki – co najmniej 14 propozycji, w tym: 

- sałatki – co najmniej 8 propozycji, 

- surówki – co najmniej 6 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

c) zupy – co najmniej 6 propozycji, w tym 3 kuchni polskiej, 

d) dania główne gorące – co najmniej 26 propozycji, w tym: 

- mięsne (różne gatunki mięs) – co najmniej 10 propozycji (co najmniej 4 z drobiu), w tym 5 kuchni 

polskiej, 

- ryby i owoce morza – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 potrawy z ryb kuchni polskiej, 

- bezmięsne – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- dania jednogarnkowe – co najmniej 5 propozycji, w tym 2 kuchni polskiej, 

- specjalne (koszerne, halal) – co najmniej po 1 propozycji, 

e) dodatki – co najmniej 10 propozycji, w tym: 

- warzywa na ciepło (inne niż dania bezmięsne) – co najmniej 5 propozycji, 

- dodatki skrobiowe – co najmniej 5 propozycji. 

Przez pojęcie dodatki skrobiowe rozumie się w szczególności: ziemniaki, ryż, kaszę, makaron, różne 

rodzaje klusek lub inne. 

f) ciasta i desery – co najmniej 19 propozycji, w tym: 

- desery – co najmniej 5 propozycji, w tym 3 kuchni polskiej, 

- ciasta – co najmniej 8 propozycji, w tym 4 kuchni polskiej, 

- ciastka – co najmniej 6 propozycji, w tym 3 kuchni polskiej. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że zaproponowana w załączniku nr 2a do formularza oferty Karta 

dań będzie podlegała ocenie w kryterium „różnorodność menu”. 

12. Zamawiający informuje, że podane w opisie przedmiotu zamówienia liczby spotkań i uczestników są 

szacunkowe i nie stanowią zobowiązania ze strony zamawiającego, gdyż mogą w trakcie realizacji 

umowy przybierać inne wartości niż wskazane, tzn. mogą być większe lub mniejsze. W związku z tym 

Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie do Zamawiającego. 
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13. Kategoria usługi oraz liczba uczestników spotkań będzie podawana każdorazowo w zapotrzebowaniu 

na wykonanie obsługi cateringowej. Ostateczna liczba osób uczestniczących w poszczególnych 

spotkaniach musi zostać podana przez Zamawiającego, nie później niż w dniu poprzedzającym 

wykonanie usługi. 

14. Podstawą rozliczenia zamawiającego z Wykonawcą za wykonaną usługę cateringową każdego 

spotkania będzie cena za jedną osobę, w zależności od kategorii usługi, która została zaoferowana przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. Zaoferowane ceny jednostkowe dla zakresu usług podanego w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia są wiążące podczas realizacji umowy i nie podlegają 

negocjacji. 

15. Zaoferowane ceny jednostkowe muszą obejmować wszystkie czynności niezbędne do przygotowania 

i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i późniejszej umowy, nawet jeśli czynności te nie zostały 

wprost wyszczególnione przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o 

dodatkowe wynagrodzenie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem 

umowy. 

16. Za wykonaną usługę cateringową, związaną z obsługą wskazanego przez Zamawiającego spotkania, 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, stanowiące iloczyn liczby uczestników zgłoszonych na dane 

spotkanie za każdy dzień i ceny za daną kategorię usług, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia zapotrzebowania na obsługę spotkania przez 

większą liczbę kelnerów, w tym ze znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 

18. Potrawy oferowane przez Wykonawcę muszą być świeże, wykonane z produktów wysokiej jakości; 

produkty przetworzone, takie jak np. kawa, herbata, soki itp. muszą posiadać aktualną datę przydatności 

do spożycia. 

19. W przypadkach szczególnych, wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 

do przygotowania indywidualnego posiłku dla wskazanej osoby (względy zdrowotne lub religijne). 

20. Wykonawca dostarczy zarówno wodę mineralną gazowaną, jak i niegazowaną (w szklanych 

opakowaniach zwrotnych). 

21. Dania i napoje wraz z dodatkami serwowane będą w naczyniach szklanych, ceramicznych lub 

porcelanowych. 

22. W trakcie każdego spotkania Wykonawca zapewni obsługę kelnerską odpowiednią do każdej 

kategorii świadczonych usług cateringowych. 

23. Wykonawca po zakończeniu danego spotkania doprowadzi miejsce świadczenia usługi do stanu 

sprzed rozpoczęcia jej świadczenia (w szczególności posprząta, zlikwiduje stanowiska przygotowywania 

i podawania posiłków, odbierze naczynia i sztućce oraz inne materiały będące własnością Wykonawcy, 

wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi). 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny i weryfikacji wszystkich parametrów zlecanej usługi, 

na każdym etapie oraz w każdej chwili, w miejscu przygotowania posiłków i ich dostawy. 

25. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podania danych personalnych osób 

obsługujących, źródeł zakupu artykułów spożywczych oraz do przekazania Zamawiającemu próbek 

wyrobów produkcji własnej oraz aktualnych wyników badań bakteriologicznych. 

26. Proces przygotowania posiłków może podlegać dodatkowej kontroli przez przedstawicieli służb 

sanitarnych Służby Ochrony Państwa. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń Służby 

Ochrony Państwa. 

27. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu i propozycje wystroju stołów w zakresie 

kompozycji kwiatowych, odpowiednio do charakteru spotkania, nie później niż na 2 kalendarzowe dni po 

informacji od Zamawiającego o planowanej usłudze. 

28. Zamówienie na realizację usługi cateringowej może zostać przez Zamawiającego odwołane w formie 

pisemnej na poniższych warunkach: 

a) przy odwołaniu do 48 godz. przed planowanym terminem realizacji: bez opłaty, 

b) przy odwołaniu od 48 do 24 godz. przed planowanym terminem realizacji: opłata wynosi 50% 

wartości zamówienia, 

c) przy odwołaniu w czasie krótszym niż 24 godz. przed terminem realizacji: 100% wartości zamówienia. 

29. Wykonawca musi posiadać zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, 

których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering). 

30. Wyłoniony Wykonawca musi przedstawić, przed podpisaniem umowy, kserokopię zaświadczenia o 

wpisie do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. 

31. Podane wagi i miary potraw z menu odnoszą się do wszystkich kategorii usług. 
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

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

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.27.2020 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja niżej podpisany: 

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

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu na świadczenie usług cateringowych, oferuję 

ceny jednostkowe brutto w niżej wymienionych kategoriach usług: 

 

Lp. 

 

Kategoria usług 

 

Cena brutto za 1 osobę (zł*) 

 

 

1. 

 

serwis kawowy – wariant podstawowy 

 

……………………………………….. zł* 

 

 

2. 

 

serwis kawowy – wariant rozszerzony 

 

……………………………………….. zł* 

 

 

3. 

 

serwis koktajlowy 

 

 

……………………………………….. zł* 

 

 

4. 

 

przyjęcie bufetowe – wariant podstawowy 

 

………………………………………... zł* 

 

 

5. 

 

przyjęcie bufetowe – wariant rozszerzony 

 

………………………………………… zł* 

 

 

 

6. 

 

przyjęcie bufetowe VIP 

 

…………………………………………. zł* 
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7. przyjęcie zasiadane VIP ………………………………………….. zł* 

 

 

 

 

 

 

 

Razem: suma wierszy od 1 do 7 

 

 

………………………………………… zł* 

 

(słownie: 

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………. 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) w podanych cenach jednostkowych zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia; 

2) zapoznałem się z postanowieniami ogłoszenia o zamówieniu, w tym ze wzorem umowy, stanowiącej 

załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu, który akceptuję, i nie wnoszę w stosunku do nich 

żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w ogłoszeniu o zamówieniu, w miejscu i w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie związania ofertą;  

3) przedmiot zamówienia będę realizować sukcesywnie – zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przez 

okres obowiązywania umowy, albo do wyczerpania kwoty brutto umowy przeznaczonej przez 

zamawiającego na realizację zamówienia;  

4) uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, tj. przez 

okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;  

5) zobowiązuję się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdę podczas 

prowadzonej procedury i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję się do 

zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi pracownikami i osobami trzecimi, 

które będą brały udział w realizacji zamówienia; 

6) niniejsza oferta na stronach (wypełnić, jeżeli dotyczy) nr od ............... do ……........ zawiera 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913);  

7) w przypadku wyboru mojej oferty, przed podpisaniem umowy, zobowiązuję się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto umowy; 

8) jestem: 

małym przedsiębiorstwem …………………., tak/nie**, 

średnim przedsiębiorstwem …………………, tak/nie**. 

9) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

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

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

osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym jest: 

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

nr telefonu:………………......................................…; 

10) zamierzam zlecić realizację części zamówienia niżej wymienionemu podwykonawcy w zakresie 

(wypełnić, jeżeli dotyczy, albo skreślić):  

Lp. Nazwa podwykonawcy (firma, adres) Wskazanie części zamówienia, które 

Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcy/om 

(zakres) 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

11) ze strony Wykonawcy osobą lub osobami upoważnioną/ymi do kontaktów z zamawiającym 

i nadzoru nad realizacją umowy są/będzie ....................................................................., 

nr telefonu: ..............................................................................................................................................., 

e-mail: ...................................................................................................................................................; 

12) do oferty dołączam następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

1. ................................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................................... 

6. ................................................................................................................................................................... 

7. ................................................................................................................................................................... 

8. ................................................................................................................................................................... 

Ofertę składam na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 
 

Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

 
*
 Ceny z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

** Zaznaczyć zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączane do 

oferty.  
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Załącznik do formularza oferty  

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

pieczęć Wykonawcy  
Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.27.2020 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu, w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 1 

ustawy, o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług cateringowych, proponuję – zgodnie 

z wymogami ogłoszenia o zamówieniu – następujące rodzaje dań w niżej wymienionych kategoriach 

usług: 

 

KARTA DAŃ 

Przekąski zimne 

Ryby i owoce morza 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

   

Przekąski mięsne (różne rodzaje mięs) 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Przekąski bezmięsne 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Dekoracyjne kanapki 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

   

Małe przekąski typu finger food 
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L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

   

Sałatki i surówki 

Sałatki 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

   

Surówki 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

   

   

   

Zupy 

 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

   

Dania główne gorące 

Mięsne (różne gatunki mięs, w tym co najmniej 4 z drobiu) 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   
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10.   

   

Ryby i owoce morza 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Bezmięsne 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Dania jednogarnkowe 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Specjalne  

koszerne 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

   

halal 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

   

Dodatki 

Warzywa na ciepło (inne niż dania bezmięsne) 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Dodatki skrobiowe* 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   
*Przez pojęcie dodatki skrobiowe rozumie się w szczególności: ziemniaki, ryż, kaszę, makaron, różne rodzaje klusek lub inne podobne. 

Ciasta i desery 

Desery 
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L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

   

Ciasta 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

   

Ciastka 

L.p. Nazwa Opis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

   

Wymienione powyżej propozycje menu będą podlegały ocenie w kryterium „różnorodność menu”. 

 

UWAGA: Wykonawca może podać więcej propozycji niż wskazane w załączniku. 

 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

       do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu 

Wykonawca: 
…………………………………………

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres) 

…………………………………………………

………………………………………………… 
(w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 

 

reprezentowany przez: 
…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

……………………………………….. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.27.2020 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

I. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w ww. postępowaniu, określone przez zamawiającego: 

1) w ppkt 2.1.2.1. i 2.1.2.2. ogłoszenia o zamówieniu, tj. zdolności technicznej lub zawodowej, 

2) w ppkt 2.1.3. ogłoszenia o zamówieniu, tj. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….  r.   

 

 

 

 

       ……………………………………………...………… 
Pieczęć i podpis (podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania  Wykonawcy lub pełnomocnika  
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II. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w ww. postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale II ppkt 2.1.2, polegam na zasobach niżej 

wymienionego/ych podmiotu/ów:   

Lp. Podmiot (firma/adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Zakres  

1.   

2.   

3.   

…   

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………..2021 r. 

 

       …………………………………………..……………………… 

Pieczęć i podpis (podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania  Wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

* UWAGA!  
1. Do wypełnienia pkt II, jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego/ych podmiotu/ów. Jeżeli nie, należy skreślić albo 

zaznaczyć w inny sposób, np. wpisać „nie dotyczy”. 
2.  W przypadku polegania na zasobach innych podmiotów Wykonawca złoży, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

III. Oświadczam, że: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. 

2. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z ww. postępowania na podstawie 

art. …………..* ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w 

art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące działania*:  

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

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

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

…………….……. (miejscowość), dnia …………. 2021 r.  

 

       …………………………………………………… 
Pieczęć i podpis (podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania  Wykonawcy lub pełnomocnika  
 

*Uwaga: do wypełnienia i uzasadnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić pkt 2 albo zaznaczyć w inny 

sposób, np. wpisać „nie dotyczy”.  
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IV. Oświadczam*, że wobec niżej wskazanych podmiotu/ów wymienionego/nych, na którego/ych zasoby 

powołuję się na potwierdzenie spełniania warunków udziału ww. postępowaniu, tj.:  

Lp. Podmiot (firma/adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) Zakres  

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z ww. postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………… 2021 r.  

 

 

       ……………………………….…………………….………… 

Pieczęć i podpis (podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania  

Wykonawcy lub pełnomocnika  

 

 

*Uwaga: do wypełnienia, jeżeli zaistniał taki przypadek. Jeżeli nie, należy skreślić lub zaznaczyć w inny 

sposób np. wpisać „nie dotyczy”. 
 

 

 

 

 

V. Oświadczam, że wobec podmiotu/ów, wymienionego/ych w formularzu oferty, będącego/ych 

podwykonawcą/ami w ww. postępowaniu nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………… 2021 r.  

 

       …………………………………..………………… 

Pieczęć i podpis (podpisy osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania  Wykonawcy lub pełnomocnika  
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu 

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

pieczęć Wykonawcy 

Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.27.2020 

 

 

 

 

WYKAZ USŁUG 

 
Składając ofertę w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 

usług cateringowych, oświadczam, że wykonałem lub wykonuję następujące usługi, o których mowa 

w ppkt 2.1.2.1.: 

 

Lp. 

 

Zamawiający 

(nazwa i adres) 

 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

 

Wartość  zamówienia 

brutto 

 

Data wykonania 

/wykonywania 

zamówienia 

(od-do) 

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

  

 

 

   

     

 

Razem: 

 

 

 

Do wykazu dołączam dowody potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 

 

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

Miejscowość, data 

 

 

 

 

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

Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu 

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

pieczęć Wykonawcy 

Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

Nr sprawy: BPKO.SZP.350.27.2020 

 

WYKAZ OSÓB 

Oświadczam, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia na 

świadczenie usług cateringowych, spełniają wymagania zamawiającego, niezbędne do wykonania 

zamówienia, określone w ppkt 2.1.2.2.: 
 

Imię i nazwisko 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

w przedmiotowym 

zamówieniu 

 

Doświadczenie 

przy obsłudze  

co najmniej 

5 spotkań 

z udziałem gości 

wysokiej rangi 

 

 

 

Aktualne orzeczenia 

lekarskie do celów 

sanitarno- 

-epidemiologicznych 

 

 

Znajomość 

jęz. angielskiego 

 

 

Podstawa do 

dysponowania 

osobą*/** 

 Kelner 

 

 

TAK 
 

TAK 

 

Komunikatywna 

 

 

 Kelner  

TAK 
 

TAK 

Komunikatywna 

 
 

 Kelner  

TAK 
 

TAK 

Komunikatywna 

 
 

 Szef kuchni  

TAK 
 

TAK 

  

 Szef sali  

TAK 

 

TAK 

 

Zaawansowana 

 
 

 

*
 Należy podać informację o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami, tj. np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp.  

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

**W załączeniu zobowiązanie podmiotu. 

………………………………………………………………………………………………………………..………… 
wymienić podmiot 

który udostępni do realizacji zamówienia osoby wskazane w ww. tabeli
1)

 

1) Jeżeli nie dotyczy – należy skreślić, wpisać nie dotyczy, albo zaznaczyć w inny sposób. 

 

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

Miejscowość, data      

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

Pieczęć i podpis/podpisy osoby/osób uprawnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór        Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

UMOWA  ....................... 2021 r. 

zawarta w dniu ......................... 2021 r., w Warszawie w wyniku przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), na świadczenie usług cateringowych, 

pomiędzy: 

1. Kancelarią Senatu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6/8, NIP: 526-220-77-33, REGON: 

001393800, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

...................................................................... - ………………………………………............................., 

a  

2. Wykonawcą: 

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

z siedzibą w ............................................................. prowadzącym działalność na podstawie wpisu do 

.............................. ...................................., NIP: ……………………………, REGON: …………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1) ......................................................................- ………………………………………......................., 

2) ......................................................................- ………………………………………......................., 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca będzie świadczył usługi cateringowe na potrzeby komórek 

organizacyjnych Kancelarii Senatu, zwane dalej „usługą” w zakresie określonym w ogłoszeniu 

o zamówieniu z ……………….. 2020 r., stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej 

„ogłoszeniem” oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy z załącznikami z ………………….. 2021 r.  

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, wraz z załącznikiem do oferty – Kartą dań. 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, obejmować będzie następujące kategorie: 

1) serwis kawowy, wariant podstawowy i rozszerzony, 

2) serwis koktajlowy,  

3) przyjęcie bufetowe, wariant podstawowy i rozszerzony, 

4) przyjęcie bufetowe VIP, 

5) przyjęcie zasiadane VIP. 

3. Zamawiający przewiduje również organizację przyjęć okolicznościowych (np. spotkanie wigilijne), 

na które menu będzie ustalane odrębnie wg cennika przedstawionego przez Wykonawcę. Jeżeli 
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Wykonawca nie posiada takiego cennika, Wykonawca wyliczy koszt zamówienia na podstawie cen 

rynkowych poszczególnych produktów i przedstawi do akceptacji Zamawiającego. 

4. Usługa cateringowa będzie świadczona na terenie Kancelarii Senatu oraz w innych miejscach 

wskazanych przez Zamawiającego w Warszawie. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do prowadzenia działalności objętej  

umową i ponosi ryzyko wynikające z tego tytułu, a także, że posiada odpowiednią wiedzę, 

doświadczenie oraz środki techniczne i osoby niezbędne do należytego wykonania obowiązków 

wynikających z umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą przygotowywały i serwowały potrawy posiadają 

aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydane na podstawie ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1843 t.j.).  

7. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, niezwłocznie udostępni do wglądu karty badań 

wykonanych do celów sanitarno-epidemiologicznych osób przygotowujących lub zapewniających 

obsługę podczas każdego spotkania.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy profesjonalnie, na wysokim poziomie 

pod względem kulinarnym, estetycznym i sanitarnym, w sposób niezakłócający pracy Senatu 

i Kancelarii Senatu, z uwzględnieniem wskazówek Zamawiającego, i ponosi odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego z tytułu niewykonania umowy z należytą starannością.  

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy żywność (potrawy 

i napoje) przygotowane i dostarczone przez niego spowodują chorobę lub rozstrój zdrowia u gości 

spotkania, co będzie udokumentowane stosownym orzeczeniem lekarskim i stwierdzone przez 

właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe i materialne, które mogą wyniknąć 

z tytułu wypadków i zdarzeń losowych z udziałem pracowników lub osób pełniących czynności 

w imieniu Wykonawcy. 

11. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przez 

przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering). 

12. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszelkich uwag i zaleceń Zamawiającego 

w zakresie technicznych i organizacyjnych kwestii związanych z obsługą cateringową poszczególnych 

spotkań.  

 

§ 2. 

Zamawiający zapewni w szczególności: 

- wstęp kelnerów i pracowników obsługi na teren świadczenia usługi cateringowej, na podstawie 

zgłoszonej przez Wykonawcę listy; 
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- wjazd środków transportu, będących w dyspozycji osób przygotowujących spotkanie, na teren 

świadczenia usług cateringowych zgodnie z dokonanym zgłoszeniem; 

- zaplecze niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

§ 3. 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy, od następnego dnia po podpisaniu umowy, tj. od ……………… 

2021 r., przez 18 miesięcy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1 zdanie drugie umowy.  

2. Usługa będzie wykonywana sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie 

złożonego przez Zamawiającego zlecenia, przekazanego mailem, obejmującego informacje o: miejscu 

świadczenia usługi, terminie, liczbie osób uczestniczących w spotkaniu, na co najmniej 5 dni 

kalendarzowych przed realizacją zamawianej usługi cateringowej. W wyjątkowych przypadkach – po 

uzgodnieniu z Wykonawcą – termin ten może ulec skróceniu. 

3. Zamawiający ma prawo zmienić liczbę osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach. 

Ostateczna liczba osób musi zostać podana nie później niż w dniu poprzedzającym wykonanie usługi. 

4. W przypadku zachowania terminu, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie za liczbę osób zgłoszonych w trybie zmiany zapotrzebowania.  

5. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu i propozycje wystroju stołów 

w zakresie kompozycji kwiatowych, odpowiednio do rangi i charakteru spotkania, nie później niż na 

2 kalendarzowe dni, po informacji od Zamawiającego o planowanej usłudze. 

6. Zamówienie na realizację usługi może zostać przez Zamawiającego odwołane w formie pisemnej, na 

niżej podanych warunkach: 

1) przy odwołaniu do 48 godz. przed planowanym terminem realizacji: bez opłaty 

Zamawiającego,  

2) przy odwołaniu od 48 do 24 godz. przed planowanym terminem realizacji: opłata poniesiona 

przez Zamawiającego wynosi 50% wartości zamówienia,  

3) przy odwołaniu w czasie krótszym niż 24 godz. przed terminem realizacji: opłata 

Zamawiającego wyniesie 100% wartości zamówienia. 

 

§ 4. 

1. Świadczenie usługi cateringowej obejmuje, w szczególności:   

1) przygotowanie potraw, na zlecone spotkanie, zgodnie z wybranym przez Zamawiającego menu; 

2) dostarczenie i serwowanie potraw (posiłków), w terminie i w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego, w którym będzie odbywało się spotkanie, zgodnie z wymogami sanitarnymi 

dotyczącymi żywności i żywienia;  
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3) zapewnienie odpowiedniego zespołu kelnerskiego, technicznego, kierowniczego obsługującego 

dane spotkanie, przez cały czas jego trwania (rozpoczęcie pracy nie później niż 60 minut przed 

rozpoczęciem danego spotkania, zakończenie – nie wcześniej niż po uporządkowaniu pomieszczeń, 

po zakończeniu realizacji usługi) tak, aby świadczenie usługi przebiegało sprawnie i bez zbędnych 

opóźnień;   

4) przygotowanie wskazanych miejsc do przyjęć, a w szczególności: dostarczenie niezbędnego 

wyposażenia, ustawienie stołów i krzeseł, przygotowanie stołów w sposób uzgodniony 

z Zamawiającym, nakrycie stołów obrusami i ustawienie kompozycji kwiatowych oraz zastawy 

odpowiednio do rangi spotkania;  

5) zapewnienie niezbędnego do realizacji obsługi danego spotkania sprzętu i wyposażenia 

gastronomicznego, m.in. zastawy stołowej, mebli, obrusów, serwetek materiałowych i papierowych 

oraz dekoracji florystycznych, przenośnych lodówek lub chłodni do przechowywania żywności, 

kociołków na zupę zasilanych elektrycznie lub paliwem bezzapachowym, podgrzewaczy itp.;  

6) dbanie o estetyczny wygląd miejsc (pomieszczeń), w których będą świadczone usługi, poprzez 

systematyczne sprzątanie stołów w trakcie spotkania, 

7) posprzątanie po usłudze, usunięcie i utylizacja odpadów i śmieci zgodnie z zasadami segregacji. 

Zabranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych powinno nastąpić najpóźniej 60 minut po 

zakończeniu spotkania, po otrzymaniu stosownej informacji od Zamawiającego, albo w innym 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym, 

8) zabranie odpadów. 

2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przekazać pobrane próbki 

serwowanych produktów (potraw), oraz aktualne wyniki badań bakteriologicznych uprawnionemu 

przedstawicielowi Zamawiającego, w celu przekazania jej do zbadania właściwej stacji 

epidemiologicznej, jak również przekazać informacje o źródłach zakupu artykułów spożywczych. 

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do podania danych personalnych osób 

uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy. 

4. Proces przygotowania posiłków i organizacji imprezy może podlegać dodatkowej kontroli przez 

przedstawicieli Służby Ochrony Państwa. Wykonawca jest zobowiązany zastosować się do zaleceń 

Służby Ochrony Państwa. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, na etapie realizacji umowy, miał wdrożony system HACCP. 

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi będą świadczone zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu 

oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy, oraz, że: 

1) dostarczone produkty żywnościowe będą świeże, a potrawy gotowane będą przyrządzane w dniu 

świadczenia usługi, chyba że spotkanie odbywa się w godzinach porannych i Zamawiający wyrazi 

zgodę na wcześniejsze przygotowanie potraw; 
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2) zastawa będzie czysta, nieuszkodzona (niewyszczerbiona itp.) i wysterylizowana zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,  

3) obsługa kelnerska będzie świadczona na właściwym poziomie, zgodnie z zasadami obowiązującymi 

w tym zakresie, w tym w szczególności kultury obsługi i protokołu dyplomatycznego oraz 

znajomości języka angielskiego w wymaganym zakresie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 

4) osoby wykonujące bezpośrednio obsługę imprez Zamawiającego oraz pozostałe osoby będą ubrane 

w jednolite, stosowne do rangi spotkania, schludne stroje. W przypadku nieodpowiedniego stroju 

kelnera Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany kelnera,  

5) przygotowanie, obróbka i przewóz posiłków będą odbywały się z zastosowaniem norm 

bezpieczeństwa i jakości określonych w systemie HACCP, 

6) w przypadkach szczególnych (względy zdrowotne lub religijne), zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania indywidualnego posiłku dla wskazanej 

osoby/osób. 

7. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 

25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) 

i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki 

pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywności i Żywienia.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo łączenia poszczególnych kategorii usług. W przypadku łączenia 

poszczególnych kategorii usług Zamawiający ustali przed spotkaniem, konferencją lub szkoleniem 

odrębne lub łączne godziny serwowania posiłków. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości na etapie przygotowania i realizacji 

usługi, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zaistniałych nieprawidłowościach, a Wykonawca ma 

obowiązek zareagować niezwłocznie po odebraniu powiadomienia od Zamawiającego oraz usunąć 

stwierdzone nieprawidłowości w czasie nie dłuższym niż 30 minut.   

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że po upływie 30 minut od zgłoszenia 

nieprawidłowości, nie zostały one usunięte lub nie zostały uwzględnione w całości, Zamawiający 

uprawniony jest do naliczenia kar umownych określonych w umowie w § 7 ust. 3.  

11. Zamawiający zawrze informacje o zgłoszonych nieprawidłowościach wraz z adnotacją o ich usunięciu 

bądź nieusunięciu przez Wykonawcę oraz ewentualne uwagi w protokole odbioru wykonania 

zleconych usług cateringowych. 

 

§ 5. 

1. W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanej 

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Wykonawca oraz osoby zatrudnione do realizacji umowy są 

zobowiązane do przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ministerstwa Zdrowia w 
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zakresie zasad higieny i bezpieczeństwa i do śledzenia zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i 

Ministra Zdrowia odnośnie higieny i bezpieczeństwa. 

2. Wykonawca będzie wykonywał polecenia Zamawiającego w związku z zapobieganiem i ochroną przed 

zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

 

§ 6. 

1. Wartość umowy wynosi brutto: ……. zł (słownie: ………. 00/100 zł), 

w tym podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający może rozwiązać umowę 

w drodze jednostronnego oświadczenia woli, w przypadku przekroczenia tej kwoty. 

2. Za każdą faktycznie wykonaną usługę cateringową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące 

iloczyn liczby uczestników zgłoszonych na dane spotkanie za każdy dzień i ceny brutto za jedną 

osobę, w zależności od kategorii usługi – zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy i po 

potwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania zamówienia. Zaoferowane ceny 

jednostkowe brutto w poszczególnych kategoriach są wiążące podczas realizacji umowy i nie 

podlegają negocjacji.  

3. W przypadku, gdy usługa stanowiąca przedmiot umowy, będzie świadczona w ciągu dwóch lub 

więcej dni Zamawiający będzie się rozliczał z Wykonawcą, za każdy dzień świadczenia usługi 

zgodnie z zasadą określoną w ust. 2. 

4. Po uzgodnieniu z Wykonawcą, Zamawiający może rozszerzyć albo zmniejszyć zaproponowane menu 

w zakresie ilości, lub różnorodności dań lub napoi, które będzie rozliczane zgodnie z cennikiem 

Wykonawcy, który należy dołączyć do zamówienia. Jeżeli wykonawca nie posiada takiego cennika, 

powinien wyliczyć koszt zamówienia na podstawie cen rynkowych poszczególnych produktów 

i przedstawić do akceptacji Zamawiającego. 

5. Płatność za wykonaną usługę cateringową będzie następować na podstawie prawidłowo wystawionej 

i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia jej Zamawiającemu. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany protokół odbioru 

wykonania zleconej usługi cateringowej przez Zamawiającego.  

6. Płatności będą wykonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

Zamawiający zobowiązuje się do określenia tytułu wpłaty poprzez powołanie się na numer zawartej 

umowy i numer faktury. Zamawiający dopuszcza elektroniczne przekazywanie faktur na adres: 

bpko@senat.gov.pl, lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania prowadzonej 

przez brokera PEFexpert, adres PEF: NIP 5262207733.  

7. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia polecenia przelewu w banku prowadzącym rachunek 

bankowy Zamawiającego; 

8. Za opóźnienie zapłaty faktury Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy odsetek 

w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki. 
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9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za rzeczywistą liczbę zrealizowanych usług cateringowych 

związanych z obsługą poszczególnych imprez, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 pkt 2 i 3. Wykonawcy nie 

przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w przypadku niewykorzystania kwoty, 

o której mowa w ust. 1.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację umowy w sposób w niej określony oraz 

za wszelkie działania i zaniechania wszystkich osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji 

umowy, jak i swoje działania lub zaniechania. Kary umowne określone w umowie mogą podlegać 

łączeniu.   

2. Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej 

w § 6 ust. 1 umowy, w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza warunki niniejszej umowy, 

a w szczególności gdy: 

 a) nie przystąpił do realizacji umowy,  

b) złożył fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę, bądź nie podał 

istotnych okoliczności mających wpływ na zawarcie i realizację umowy.  

3. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wykonuje lub realizuje umowę nienależycie, tj. niezgodnie 

z postanowieniami umowy, w szczególności w zakresie terminowości (opóźnienia powyżej 15 minut 

w przypadku terminów określonych godzinowo), sposobu i jakości serwowanych potraw, a także 

jakości świadczonych usług, oraz zasad współpracy z Zamawiającym – Zamawiający może naliczyć 

karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 umowy, za każde 

opóźnienie lub odpowiednio za każdy inny stwierdzony przypadek naruszenia.  

4. W przypadku jednokrotnego niewykonania przedmiotu umowy, albo dwukrotnego nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę, ze skutkiem natychmiastowym, 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości brutto 

umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 

5. Przez niewykonanie umowy Strony rozumieją niewykonanie zleconej usługi cateringowej na rzecz 

Zamawiającego z powodu odmowy wykonania lub nieprzystąpienia przez Wykonawcę do jej 

wykonania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do realizacji usługi cateringowej.  

6. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Strony rozumieją niedochowanie przez Wykonawcę 

należytej staranności, powodującej wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy 

w sposób nieodpowiadający warunkom umowy, w szczególności w zakresie terminowości (opóźnienia 

w rozpoczęciu realizacji usługi), sposobu podania i jakości serwowanych potraw, a także jakości 

świadczonych usług odpowiedniej do rangi i charakteru spotkania oraz zasad współpracy 

z Zamawiającym. 



 36 

7. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której 

mowa w § 6 ust. 1. W tym przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części umowy.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, z przyczyn określonych w ust. 5, informując o powyższym 

Wykonawcę.  

9. Prawo powierzenia wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy przysługuje Zamawiającemu również w przypadku, gdy przedmiot umowy wykonywany 

jest w sposób sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy.  

10. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszej umowie, lub 

jeżeli szkoda powstanie z innego tytułu, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu 

cywilnego.  

11. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo 

potrącenia wszelkich kar umownych z każdej należnej do zapłaty faktury Wykonawcy 

i zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

12. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej. 

 

§ 8. 

1. Do bieżących kontaktów związanych z realizacją umowy Strony wyznaczają:  

1) Zamawiający: 

a) pan/i ……………………, email:………………faks.: …………tel.: ………… 

b) pan/i ……………………, email:………………faks.: …………tel.: ………… 

c) pan/i ……………………, email:………………faks.: …………tel.: ………… 

d) pan/i ……………………,  email:………………faks.: …………tel.: ………… 

e) pan/i ……………………,  email:………………faks.: …………tel.: ………… 

2) Wykonawca – pan/i ……………………,  email:………………faks.: …………tel.: ………… 

2. Osoba wyznaczona ze strony Zamawiającego upoważniona jest do zlecania poszczególnych usług 

cateringowych w ramach przedmiotu umowy i dokonywania w tym zakresie konkretnych ustaleń oraz 

potwierdzania należytego wykonania zamówienia.  

3. Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy upoważniona jest do przyjmowania poszczególnych usług 

cateringowych w ramach umowy i dokonywania w tym zakresie konkretnych ustaleń.  
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4. Wykonawca jest zobowiązany przy wykonaniu umowy do stosowania się do wskazówek 

Zamawiającego.  

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 

stanowi to zmiany umowy.  

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania faktu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

jak również do niewykorzystywania nazw: „Senat” i „Kancelaria Senatu” w jakiejkolwiek publicznej 

akcji reklamowej, promocyjnej czy referencyjnej. 

2. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania 

umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie umowy uprawniające 

do odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od uzyskania informacji o naruszeniu zakazu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w ust. 2, Kancelaria Senatu ma prawo żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa 

w § 6 ust 1.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie 

wejdzie w trakcie realizacji umowy oraz do przeszkolenia osób w zakresie wymogów związanych 

z zachowaniem tajemnicy co do spraw, o których mogą powziąć wiadomość w trakcie wykonywania 

obowiązków wynikających z realizacji zawartej umowy.  

5. Wykonawca odbierze podpisane odpowiednie zobowiązanie od osób biorących udział w realizacji 

umowy, co do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których osoby te wejdą 

w trakcie realizacji umowy. Jednocześnie Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ich 

przestrzeganie przez te osoby. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto 

umowy, określonej w § 6 ust. 1 umowy, tj. w wysokości: 

…………………………………………………………, w formie:…………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia ostatniej usługi i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji umowy aktualnego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

(w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków).  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do okazania oryginału polisy na każde żądanie Zamawiającego, pod 

rygorem rozwiązania przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia oraz naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% 

wartości brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1. 

 

§ 12. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu umowy, tj. wyszczególnione przez 

Wykonawcę w załączniku nr 5 do załącznika nr 1 do umowy - ogłoszenia: kelnerzy, szef kuchni, szef 

sali, w trakcie realizacji umowy mogą zostać zmienione, na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że nowe osoby muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w 

załączniku nr 1.  

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów, 

z których wynikają zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

30 dnia od daty ich wejścia w życie. Wniosek powinien zawierać:  

a) propozycję zmiany wynagrodzenia,  

b) uzasadnienie zmiany w tym, w szczególności:  

- zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych kosztów 

wykonania umowy,  

- wskazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w zdaniu poprzednim na wysokość kosztów 

wykonania umowy,  

- szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia.  

c) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa 

w zdaniu poprzednim mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy oraz w jakim 

stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia.  

4. W terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie. 

5. Realizacja umowy w 2021 i 2022 roku będzie uzależniona od posiadania przez Zamawiającego w 

budżecie środków na jej sfinansowanie. W przypadku braku środków finansowych na realizację 

umowy, umowa zostanie rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego. W 

tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy. 

 

 



 39 

§ 13. 

1. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego, o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy; 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę; 

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy; 

4) zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

2. Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.  

 

§ 14. 

Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową, strony będą starały się 

załatwić polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16. 

Integralną część umowy stanowią: 

1) załącznik nr 1 – ogłoszenie o zamówieniu z ……………………………………..………… 2020 r.; 

2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy z załącznikiem - Kartą dań z …………………….. 2021 r. 

 

§ 17. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

Wykonawca        Zamawiający 

 


