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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wscp.wodzislaw.pl

Wodzisław Śląski: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz z
dzierżawą pomieszczeń kuchni i sklepiku
Numer ogłoszenia: 46277  2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca , ul. Bracka 13, 44300
Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 032 4537110, 4537171, faks 032 4555325.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wscp.wodzislaw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz
z dzierżawą pomieszczeń kuchni i sklepiku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) sporządzanie całodziennych posiłków w kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie
o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2015 poz. 594 t.j. ze zm.), wraz z
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, b) dostarczenie przygotowanych przez Wykonawcę
posiłków całodziennych oraz dystrybucja w poszczególne oddziały do łóżka pacjenta, w ilości szacunkowej
51 100 dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca, c) odbiór brudnych
pojemników typu GN po rozdzieleniu posiłków i ich zmywanie u Wykonawcy, d) dzierżawa pomieszczeń
kuchni oraz sklepiku. Sklepik musi być czynny w dni robocze w godzinach 8:0017:00, pozostałe dni wolne od
pracy i święta od 10:00 do 17:00. Szczegółowy opis zawiera SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.006, 55.52.00.001.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub oświadczenie braku konieczności
posiadania ww. dokumentów
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi, że zrealizował co najmniej
trzy usługi w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie wykonał lub wykonuje trzy usługi w zakresie
przygotowania i dystrybucji posiłków dla placówek służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 350
000 zł brutto rocznie  załącznik nr 6 do SIWZ (wykaz), oraz podanie ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; ocena wg formuły spełnianie spełnia na
podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi że:  dysponuje osobami,
które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres
wykonywanych przez nich czynności (wymagamy minimum 3 pracowników legitymujących się
minimum 5letnim stażem pracy na stanowiskach zbiorowego żywienia, w tym dietetyk)  załączyć
do oferty Zał nr 7 do SIWZ oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, a także kserokopie dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganych uprawnień. ocena wg formuły spełnianie spełnia na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy potwierdzą, że są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z sumą ubezpieczenia nie niższą
niż 700.000,00 PLN. Należy złożyć kserokopię opłaconej polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. ocena wg formuły spełnianie
spełnia na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
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uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) dostarczyć decyzję właściwego miejscowego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającą, że
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Zakład znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do
zapewnienia bezpieczeństwa żywienia i żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym
zakresie  gdy wykonawca zamierza dostarczać posiłki z dzierżawionej kuchni szpitalnej  stosowny
dokument w tym zakresie wykonawca przedłoży zamawiającemu niezwłocznie po jego uzyskaniu. W
przypadku, gdy wykonawca zamierza dzierżawić pomieszczenia kuchni szpitalnej, ale będzie dowoził posiłki
z innej kuchni (zewnętrznej), należy złożyć decyzję właściwego miejscowego organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej potwierdzającą, że zakład znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i
zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywienia i żywności zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w tym zakresie. W takim wypadku należy także złożyć wykaz środków transportu, którymi
wykonawca będzie realizował usługę, posiadających decyzję Państwowej Inspekcji Sanitarnej o
dopuszczeniu środka transportu wykonawcy do transportu żywności  decyzję taką należy załączyć do oferty.
Należy także dołączyć stosowne oświadczenie w tym zakresie dotyczące sposobu realizacji zadania. 2)
wykaz środków transportu, którymi wykonawca będzie realizował usługę posiadającymi aktualną decyzję
Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu środka transportu Wykonawcy do transportu żywności 
załączyć do oferty; złożyć w przypadku korzystania z kuchni zewnętrznej i dowożenia posiłków do Szpitala 3)
Dokument potwierdzający, że oferent wdrożył i stosuje system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym
żywności HACCP. 4) sposób realizacji zamówienia (sposób dostarczenia i dystrybucji posiłków)  załączyć do
oferty. 5) Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przykładowego jadłospisu dla diet ogólnej, lekkostrawnej
i cukrzycowej 4posiłkowej (z II śniadaniem) wraz z podaniem wartości kalorycznej.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku: a. zmiany stawki podatku
VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiany te
następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów. b. wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c. zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i jeżeli te zmiany będą
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miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego. W sytuacji o której mowa powyżej warunkiem
dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku zawierającego uzasadnienie
i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których
mowa wyżej na wynagrodzenie Sprzedawcy. W celu wprowadzenia zmian Sprzedawca przygotuje a
następnie prześle Zamawiającemu projekt stosownego aneksu do umowy w terminie do 30 dni od daty
wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. W przypadku niewykazania przez Sprzedawcę wpływu
zmian na wzrost wynagrodzenia, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia do czasu
przedstawienia uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Sprzedawcy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wscp.wodzislaw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WSCP ul. Bracka 13, 44
300 Wodzisław Śląski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2016
godzina 13:30, miejsce: WSCP ul. Bracka 13, 44300 Wodzisław Śląski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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