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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217827-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Proszowice: Usługi przygotowywania posiłków
2011/S 131-217827

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13
Do wiadomości: Marianna Maj
32-100 Proszowice
POLSKA
Tel.  +48 123865214
E-mail: dzp.zoz@poczta.fm
Faks  +48 123865258
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://spzoz.proszowice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Inne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Świadczenie usług w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji posiłków dla pacjentów Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla pracowników do
stołówki pracowniczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17
Główne miejsce świadczenia usług Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13, 32-100
Proszowice, POLSKA.
Kod NUTS PL214

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217827-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:dzp.zoz@poczta.fm
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe całodobowe żywienie pacjentów we wszystkie dni tygodnia
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach oraz dostarczanie obiadów dla
pracowników do stołówki pracowniczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
Wykonawca przygotowuje posiłki z własnych produktów i surowców przy użyciu własnych urządzeń, sprzętu
a także własnych naczyń stołowych (talerze, kubki, butelki dla niemowląt) oraz sztućców we własnych
pomieszczeniach poza siedzibą Zamawiającego.
Wykonawca będzie dostarczał posiłki codziennie własnym transportem, na swój koszt, samochodem
przystosowanym do przewozu żywności posiadającym pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Przygotowane przez Wykonawcę posiłki będą dostarczane bezpośrednio do „pacjenta”.
Przygotowane obiady dla pracowników będą dostarczane do stołówki pracowniczej i wydawane w godzinach od
13:00 - 15:00.
Ilość pacjentów przebywających w Szpitalu to ok. 150 osób dorosłych dziennie i ok. 25 niemowląt i dzieci
dziennie (10 niemowląt, 15 dzieci powyżej 1 rż.).
Szacunkowa ilość zamawianych posiłków – 61 000 śniadań, 61 000 obiadów, 61 000 kolacji rocznie; 11 000
rocznie II śniadań, oraz 11 000 rocznie podwieczorków, 6 000 posiłków nocnych rocznie; 25 000 karmień
rocznie.
W stołówce pracowniczej obiady odpłatne – średnia ilość korzystających ze stołówki ok. 50 osób dziennie.
Zamawiający udostępni odpłatnie Wykonawcy pomieszczenia kuchenne – pomieszczenie stołówki
pracowniczej i pomieszczenie do przeprowadzania mycia/dezynfekcji naczyń i pojemników transportowych
oraz przechowywania czystych naczyń i pomieszczenia kuchenne oddziału obserwacyjno-zakaźnego wraz
z zmywarko-wyparzaczem. Pomieszczenia zmywalni Wykonawca będzie musiał przystosować do potrzeb
zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi i wyposażyć w odpowiednie urządzenia do automatycznego
mycia i dezynfekcji naczyń.
Dystrybucja posiłków i odbiór naczyń z oddziałów oraz ich transport do zmywalni położonej w siedzibie
Zamawiającego realizowana będzie przez personal Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia 11 pracowników kuchni SPZOZ w trybie art. 23' KP.
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien na własny koszt dokonać wizji lokalnej na terenie Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w celu pozyskania, na swoją odpowiedzialność
i ryzyko, niezbędnych informacji dla właściwego przygotowania oferty i zawarcia umowy na realizację
zamówienia (termin wizji lokalnej należy uzgodnić z zamawiającym).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55321000, 55322000, 55320000, 55520000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres
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Usługa żywieniowa będzie realizowana w 8 oddziałach szpitalnych zlokalizowanych w Proszowicach ul.
Kopernika 13.
Całodobowe żywienie gwarantuje minimum 3, 5 i 6 posiłków dziennie w zależności od rodzaju diet oraz 7
karmień dziennie.

II.2.2) Opcje
Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Kwota wadium wynosi 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy
złotych). Wniesienie wadium jest wymagane przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158, z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy PKO BP II Oddział Kraków 96
1020 2906 0000 1302 0174 1792.
Dokument stanowiący dowód poświadczenia o wniesieniu wadium powinien zawierać tytuł wpłaty: ”Przetarg –
usługi żywienia”.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
a) należności Zamawiający będzie regulował w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowej faktury VAT;
b) forma płatności - przelew;
c) Waluta - PLN.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
a) każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie oddzielnie musi udokumentować, że posiada
uprawnienia i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie
przedmiotowego zamówienia publicznego;
c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz muszą spełniać warunki udziału w
postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu
zamówienia;
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się, zgodnie z art. 61 i 62 ustawy o
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.8.2006 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późniejszymi
zmianami) posiadaniem aktualnego wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie
zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie
przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy. W przypadku Wykonawców, którzy rozpoczęli
działalność gospodarczą przed wejściem w życie powyższej ustawy – co najmniej posiadaniem decyzji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego
działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do
gotowej potrawy.
Decyzja winna zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i realizację usługi w zakresie dostaw
posiłków.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca powinien wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 usług w zakresie
całodobowego żywienia pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej o liczbie min. 250 łóżek, o wartości brutto nie
mniejszej niż 800 000, 00 PLN rocznie każda usługa.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lokalem kuchennym
wyposażonym w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków, oraz dysponuje co najmniej
dwoma środkami transportu, posiadającymi pozytywną opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, obejmującej między innymi ryzyko zatruciami pokarmowymi o sumie
gwarancyjnej min. 1 mln zł w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 1-go roku. i
e) wobec, których brak jest okoliczności stanowiących podstawę do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
Wykonawca winien posiadać wdrożony i funkcjonujący system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego
żywności HACCP.
Wykonawca musi spełniać wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem
zamówienia.
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych poniżej, na zasadzie spełnia /nie spełnia.
Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca
spełnił na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia
dokumentów.
1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć
wraz z ofertą następujące oświadczenie i dokumenty:
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a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej lub inny dokument potwierdzający w sposób wystarczający Przedmiotowy wpis (np. decyzja
o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) oraz
decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego
działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do
gotowej potrawy – dotycząca kuchni, w której będą przygotowywane posiłki,
c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym
okresie co najmniej 2 usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej o
liczbie min. 250 łóżek, o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000, 00 PLN rocznie każda usługa, z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług,
d) dokumenty (referencje, listy referencyjne lub dokumenty o podobnym charakterze) potwierdzające, że co
najmniej 2 usługi zawarte w wykazie, o którym mowa w pkt. c) zostały wykonane należycie.
Do oferty należy dołączyć również dokumenty określone w części III.2.2) i części III.2.3) niniejszego ogłoszenia.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
wymaga dołączenia do oferty następującego oświadczenia i dokumentów:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 3a do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt.2 ustawy;
c) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
e) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
f) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g)) dowód wniesienia wadium.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym przez Zamawiającego wymaganiom,
Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
a) procedury dotyczące dystrybucji posiłków, mycia i dezynfekcji naczyń,
b) zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że Wykonawca spełnia
określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia –
Certyfikat ISO lub równoważny,



Dz.U./S S131
12/07/2011
217827-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

12/07/2011 S131
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/9

c) dokument potwierdzający posiadanie wdrożonego i funkcjonującego systemu HACCP.
— Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
— Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa wyżej:
1) w pkt.2. b, d, e, f, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) w pkt.2.c) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8 ustawy.
Dokumenty dotyczące pkt.1) lit. a i c oraz pkt.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument, dotyczące pkt.1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
— Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt.1) oraz informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt.4-8 prawa zamówień publicznych, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w pkt1 a,b i pkt2 a-f powinien złożyć każdy z Wykonawców. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.
Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być własnoręcznie podpisane przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami rejestracji Wykonawcy (czytelny
podpis albo podpis skrócony i czytelnie napisane imię i nazwisko, np. pieczęć imienna).
Wszystkie dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
Jeżeli dokumenty będą podpisane przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania dokumentów przez pełnomocników.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu potwierdzenia
spełnienia warunku Wykonawca dołącza do oferty n/w dokument:
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, obejmującej między innymi ryzyko zatruciami pokarmowymi, w wysokości minimalnej sumy
gwarancyjnej 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych) w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu
na jedno i wszystkie zdarzenia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt.4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu, dotyczących
tych podmiotów.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca musi złożyć następujące dokumenty:
1. dokument potwierdzający dysponowanie niezbędnym lokalem kuchennym wyposażonym w niezbędne
urządzenia zapewniające przygotowanie posiłków wraz z aktualną decyzją Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, o której mowa w części III.2.1) pkt.1.b) ogłoszenia,
2. wykaz środków transportu wraz z numerami rejestracyjnymi, aktualnymi dowodami rejestracyjnymi i
ubezpieczeniem pojazdów. Wykonawca musi dysponować min. 2 środkami transportu, spełniającymi wymogi
sanitarno – epidemiologiczne,
3. aktualne decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczające środki transportu (zawarte w wykazie-
pkt.2) do przewożenia posiłków.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

18/ZP/2011

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 29.7.2011 - 11:00
Dokumenty odpłatne
podać cenę 20,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Dokumenty odpłatne tak nie.
Jeżeli tak, cena (podać wyłącznie dane liczbowe): 20,00 Waluta: PLN.
Warunki i sposób płatności: SIWZ można uzyskać osobiście w Dziale Zamówień Publicznych – płatne w
kasie szpitala lub na wniosek Wykonawcy za zaliczeniem pocztowym cena 20,00 PLN +koszt przesyłki. SIWZ
dostępna na stronie internetowej.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.7.2011 - 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.7.2011 - 12:00
Miejsce
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, Budynek główny, V piętro - sala
konferencyjna, ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Członkowie Komisji Przetargowej i osoby zainteresowane.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Czerwiec 2012 r.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93
ust. 4 ustawy.
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VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul.Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej
z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w toku postępowania o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a także wobec postanowień w SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności
innych wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587801
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.7.2011
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