Toruń, dnia 22.11.2017r.
WOTUiW-2/11/2017

Ogłoszenie nr 619738-N-2017 z dnia 2017-11-22 r.
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu:
CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO
WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK
2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
nie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w
Toruniu, krajowy numer identyfikacyjny 87155029800000, ul. ul. Szosa
Bydgoska 1 , 87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 228 908, email wotuiw@wotuiw.torun.pl, faks 566 222 850.
Adres strony internetowej (URL): www.wotuiw.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
www.wotuiw.torun.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
tak
Adres:
forma pisemna,Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej
kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: „Przetarg nieograniczony: Catering –
przygotowanie oraz dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów WOTUiW w systemie
tacowym” Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. Na
kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. Adres:
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Szosa
Bydgoska 1, 87-100 Toruń,sekretariat, pokój nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CATERINGPRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA
PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2018
Numer referencyjny: WOTUiW-2/11/2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczanie
całodziennych posiłków przy uwzględnieniu zgłaszanych diet dla pacjentów, do punktów
odbioru w Toruniu znajdujących się w obiektach: 1.ul. Szosa Bydgoska 1- Oddział
Krótkoterminowej Terapii Uzależnień (OKTU) - 20 osób 2.ul. Włocławska 233- Całodobowy
Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU) - 30 osób 3.ul. Włocławska 233Oddział Odwykowy Całodobowy (OOC) - 45 osób 1.Zadaniem Oferenta jest kompleksowe
żywienie pacjentów Zamawiającego oraz dystrybucja posiłków loco - pacjent o ściśle
określonych porach w ilości miesięcznej około 100 osób (śniadanie, obiad, kolacja)
przysługujące w zależności od diety. 2.Wsad do kotła (koszt surowca) nie może być mniejszy
niż 8,00 zł. netto na osobodzień. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj.: opis diet
stanowi załącznik nr 2 (część 2a) do SIWZ oraz wymagana minimalna gramatura posiłków i
gotowych potraw załącznik nr 2 (część 2b) do SIWZ 4.Wykonawca powinien złożyć do
oferty przykładowy jadłospis tygodniowy dla diety podstawowej i diety lekkostrawnej z
ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów z podaniem gramatury, kaloryczności

posiłków oraz składu jakościowego posiłków. 5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmiany diet, jak również co do ilości posiłków w zależności od potrzeb i ilości leczonych
pacjentów. 6.Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie ceny całodziennego posiłku.
7.Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia posiłków na poszczególne oddziały
Zamawiającego- do stołówki na danym oddziale. 8.Godziny dostaw posiłków Toruń ul.
Włocławska 233 Śniadania godz. 7.00- 7.40 – CMOLU, godz. 7.50- OOC Obiady godz.
12.30- CMOLU, godz. 12.45 – OOC Kolacje godz. 17.00 – 17.30 - CMOLU godz. 17.40 –
OOC oraz Toruń ul. Szosa Bydgoska 1 Śniadania godz. 8.00- 8.30 – OKTU Obiady
godz.12.00-12.30 – OKTU Kolacje godz.17.00 – 17.30 - OKTU 9.Dostarczanie posiłków w
systemie tacowym na poszczególne oddziały szpitalne prowadzone będzie przez
pracowników Wykonawcy. 10.Pracownik Wykonawcy (Kierowca) powinien uczestniczyć w
rozładunku oraz w przeliczeniu posiłków. 11.Kierowca zobowiązany jest do posiadania
sanepidowskiej książeczki zdrowia. 12. Propozycję tygodniowego jadłospisu z
uwzględnieniem niezbędnych diet, Wykonawca będzie podawał z przynajmniej
jednotygodniowym wyprzedzeniem osobie wyznaczonej przez Zamawiającego. 13.Zlecenie
ilościowe- z podziałem na diety na dzień następny będzie przekazywane faxem, przez
wyznaczonych pracowników WOTUiW do godziny 1200 dnia poprzedniego. 14.W
wyjątkowych sytuacjach osoba wyznaczona przez Zamawiającego, będzie podawała
uzupełniające zlecenia ilościowe (z podziałem na diety) o godzinie 700 rano na dzień bieżący.
15.Wszelkie naczynia, w których Wykonawca dostarcza posiłki, Zamawiający będzie
oddawał Wykonawcy bez obowiązku ich mycia. 16. Wykonawca zapewni estetyczne i
funkcjonalne urządzenia do transportu posiłków, gwarantujące ciepły posiłek dla każdego
pacjenta. 17.W razie braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku
przygotowania posiłków, Wykonawca zobowiązany będzie na swój koszt we właściwym
czasie do wyżywienia pacjentów przez osobę trzecią, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
przez Zamawiającego. 18.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji
potwierdzającej ilość dostarczanych posiłków do poszczególnych oddziałów i do odebrania
dokumentacji potwierdzonej przez Zamawiającego. 19.Posiłki wykonane będą ze świeżych i
naturalnych produktów, nie używając produktów gotowych. 20.Zamawiający ma prawo do
kontrolowania gramatury ilości dostarczanych produktów zgodnie z jadłospisem.
21.Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności rodzaju posiłków z

zamówionymi dietami oraz wielkości porcji. 22.Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zwrotu żywności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych na podstawie
Protokołu rozbieżności. W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być dostarczone
właściwe. 23.Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego aktualne
zaświadczenie Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków sanitarnych, dotyczących
produkcji posiłków w kuchni Wykonawcy. 24.W przypadku zakwestionowania
prawidłowości świadczonych usług żywieniowych przez Wykonawcę na terenie
Zamawiającego, przez zewnętrzne służby sanitarne oraz nałożenia na Zamawiającego kary
finansowej- kara zostanie w całości potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
25.Zamawiający zastrzega możliwość okresowej kontroli, w zakresie zgodności
dostarczanych posiłków z wymogami wagowymi (gramówka) oraz odpowiedniej temperatury
dostarczanych posiłków:  zupy- 75°C  II danie- 65°C  gorące napoje 80°C,  sałatki,
surówki nie wyższa niż 15°C. 26.Zamówienie obejmuje również zabezpieczenie
odpowiedniej ilości i stanu technicznego naczyń transportowych oraz zapewnienie ciągłości
w świadczeniu usług żywienia z zachowaniem reżimu sanitarnego. 27.Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcom. 28.Wykonawca zapewni dodatkowo codzienny dostęp do chleba – 2 szt./ o
wadze 1,5 kg, masła – 2 szt./ 200g oraz dżemu lub pasztetu – 2 szt./ każdy po 250 g. Koszt
dodatkowych produktów należy uwzględnić w wycenie kosztów jednostkowych śniadania.
29.Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykupienia dodatkowych obiadów dla pacjentów
OTOU-Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień oddziału WOTUiW przy ul. Tramwajowej
2/4 w ilości 30-34, informując o tym Wykonawcę co najmniej 2 dni przed terminem dostawy
posiłków na w/w oddział. Cena sprzedawanych posiłków będzie taka sama jak w złożonej
ofercie. Rozliczenie za dostarczone obiady dla OTOU odbywać się będzie na podstawie tej
samej faktury, w danym miesiącu (wyszczególniona pozycja w FV). Dostawa obiadów na
w/w oddział odbywać się będzie w godzinach wskazanych przez personel oddziału.
30.Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek
żywności w Zakładzie produkującym żywność i wprowadzającym ją do obrotu zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie przechowywania
próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U.2007 r. Nr 80,
poz. 545). Odpady pokonsumpcyjne – odbierane przez Wykonawcę. Wykonawca

zobowiązany jest do dostarczania swoich hermetycznie zamykanych i wydezynfekowanych
pojemników na odpadki: jeden - na odpady płynne, drugi – na suche i codziennego ich
odbierania z wyznaczonego punktu. 31.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia
zgodnie z przepisami ustawy o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006
r. (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 149 z poźn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy. 32. Od Wykonawcy na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień
publicznych wymaga się aby zatrudniał przez cały okres umowy wykwalifikowanych
pracowników: tj. na stanowisku: a) dietetyka osobę posiadającą wykształcenie wyższe
kierunkowe oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach
opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo - leczniczych/domach pomocy
społecznej/domach opieki. Wykonawca wskaże także osobę pełniącą obowiązki koordynatora
kontraktu, tj. osobę odpowiedzialną za realizację postanowień umowy ze strony Wykonawcy,
w tym za przyjmowanie zamówień na przygotowywanie posiłków dla pacjentów.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu kontakt telefoniczny/e-mailowy z ww. pracownikami
Wykonawcy w godzinach 8-15 (w dni robocze), b) kucharza – co najmniej 1 osoba
legitymująca się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, posiadająca co najmniej
3-letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki
zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo-leczniczych/domach pomocy społecznej/domach
opieki; c) pomoc kuchenną – co najmniej 1 osobę pomagającą przy przygotowywaniu
posiłków.. 33. Wykonawca oświadcza, iż jego pracownicy mający bezpośredni kontakt z
przygotowywaniem, gotowaniem i wydawaniem posiłków przebyli szkolenia w zakresie
BHP, p/poż, są odpowiednio przeszkoleni i posiadają wiedzę z zakresu żywienia zbiorowego i
dietetyki oraz zasad higieny, a także zobowiązuje się by jego pracownicy przestrzegali
wszelkich obowiązujących przepisów minimum sanitarnego, dezynfekcji i higieny
pomieszczeń służby zdrowia (zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi),
utrzymania czystości pomieszczeń, procedur postępowania z materiałem zakaźnym, higieny
osobistej, mycia rąk jako podstawowej czynności zapobiegającej rozprzestrzenianiu się
zakażeń szpitalnych, znajomości diet. 34. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu aktualnych książeczek zdrowia pracowników (badania profilaktyczne, w tym
dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu na nosicielstwo), a także do zapewnienia
posiadania przez pracowników aktualnych szczepień przeciwko WZW typu B i tężcowi.

II.5) Główny kod CPV: 55520000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
55320000-9
55321000-6
55322000-3
55400000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: jeżeli posiada zezwolenie odpowiedniego inspektora sanitarnego na
prowadzenie działalności objętej zamówieniem
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 500 000 zł - pięćset tysięcy zł (z
uwzględnieniem OC za produkt).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dysponuje, co najmniej dwoma środkami transportu dopuszczonymi
do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego
inspektora sanitarnego. wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował osobami /minimum 2
osoby/, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia (dietetyk) niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy
wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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 5 pkt / ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż i 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wskazany w Rozdziale VI pkt 1 lit c
jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali lub wykonywali,
(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług) co

najmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem zamówienia (wykonywanie i dostarczanie
posiłków dla pacjentów szpitala: catering w systemie tacowym) o wartości nie mniejszej niż
500 000 zł ( pięćset tysięcy zł) każda, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 5)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik nr 8 potwierdzające, że oferowany w
formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiot zamówienia będzie realizował
zgodnie z przepisami ustawy o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006
r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 r. , poz. 149 z poźn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej
ustawy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, - 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 wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - aktualną informację z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 21 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
Doświadczenie dietetyka 20,00
Termin płatności
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
nie
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na
warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-06, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

