
Ogłoszenie o zmianie umowy
Usługi

Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w
Gostyninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004730304

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Parkowa 22

1.4.2.) Miejscowość: Gostynin

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.7.) Numer telefonu: 24 2361360

1.4.8.) Numer faksu: 242361364

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsgostynin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgostynin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24d221b7-45e9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00418792/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-11-02 10:31

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00267507/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do lat trzech "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina" w
Gostyninie

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
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1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usługi cateringowej dla punktów opieki nad dziećmi do
lat trzech „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina” w Gostyninie.
2. Rodzaj zamówienia: usługa
3. Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.a) Zamawiający informuje, że integralną część SWZ stanowić będą również ewentualne wyjaśnienia Zamawiającego,
udzielone w toku postępowania. 
3.1.b) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze właściwości w stosunku do
wymaganych przez Zamawiającego. Ocena spełnienia warunku równoważności należy do Zamawiającego. Wszelkie nazwy
własne (dot. np. wskazanych producentów lub produktów) przywołane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia, należy
traktować jako rozwiązanie przykładowe, służące doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia poprzez określenie pożądanego
standardu, właściwości, wymagań i wzorca jakościowego założonego dla danego produktu.
3.1.c) Podane w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym ilości dostarczonych posiłków są jedynie
wielkościami szacunkowymi, służącymi wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie będzie zobowiązany do
zakupu pełnego asortymentu w podanych ilościach, może ona ulec zmianom w trakcie realizacji umowy. Ostateczna ilość
poszczególnych artykułów będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiający w okresie obowiązywania umowy. Nie
zamówienie przez Zamawiającego pełnego zakresu ilościowego poszczególnych posiłków nie skutkuje ze strony
Wykonawcy roszczeniem o zakup nie zrealizowanej w okresie obowiązywania umowy ilości posiłków, w związku z tym, że w
trakcie realizacji umowy dopuszcza się możliwość zmiany przez Zamawiającego ilości poszczególnych produktów, nie
powodującej powiększenia wartości umowy. 
3.1.d) Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania partiami posiłków dla maksymalnej liczby 90 dzieci w
wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, które będą przygotowywane z uwzględnieniem zasad żywienia małego dziecka
od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci),
w cenach jednostkowych brutto określonych w załączniku nr 1 do SWZ, który stanowić będzie integralną część umowy.
3.1.e) Wykonawca zobowiązuje się dostarczać posiłki we własnych termosach/pojemnikach/naczyniach gastronomicznych,
transportem własnym, na swój koszt, do Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”
znajdujących się przy ul. Bierzewickiej 32 w Gostyninie, w ilościach określanych w zamówieniach składanych przez
Zamawiającego telefonicznie.
3.1.f) Jeden pakiet wyżywienia dla jednego dziecka w jednym dniu pobytu w punkcie opieki powinien zawierać: śniadanie, II
śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek.
3.1.g) Jadłospis zawierający informacje na temat wartości kalorycznej posiłków, układany będzie przez Wykonawcę na
okres jednego miesiąca i dostarczany Zamawiającemu do wcześniejszego zatwierdzenia. Wszelkie zmiany w jadłospisie
sugerowane przez Zamawiającego będą wiążące dla Wykonawcy. Zaleca się różnorodność i niepowtarzalność dziennych
zestawów żywieniowych.
3.1.h) a) Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia wymagane dla danej grupy wiekowej, wynikające z aktualnych norm
żywienia dla populacji polskiej, zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.8.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2021-12-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): AGENCJA ROZWOJU I PROMOCJI
ZAMEK SP. Z O.O.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 146141010

4.3.3.) Ulica: ZAMKOWA 31

4.3.4.) Miejscowość: GOSTYNIN

4.3.5.) Kod pocztowy: 09-500

4.3.6.) Województwo: mazowieckie
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4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 232592,59 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2021/BZP 00337679/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-10-27

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Pomimo dołożenia należytej staranności, z powodu niemożliwego pierwotnie do przewidzenia wzrostu cen, spowodowanego
znacznym wzrostem poziomu inflacji, spowodowanym w głównej mierze wojną na Ukrainie (okoliczność niemożliwa do
przewidzenia) zmianie ulega cena brutto za jedna sztukę posiłku dziennego brutto.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:
zmianie ulega cena brutto za sztukę posiłku dziennego

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 6,000

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie
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