Toruń, dnia 14.12.2015r.
WOTUiW-3/12/2015

Toruń: CATERING- PRZYGOTOWANIE ORAZ DOSTAWA
CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w
SYSTEMIE TACOWYM NA ROK 2016
Numer ogłoszenia: 341220 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
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 Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu ,
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6228908, faks 056
6222850.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wotuiw.torun.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: CATERING- PRZYGOTOWANIE
ORAZ DOSTAWA CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA DLA PACJENTÓW WOTUiW w SYSTEMIE
TACOWYM NA ROK 2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4)

Określenie

przedmiotu

oraz

wielkości

lub

zakresu

zamówienia: 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 233- Oddział 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 wyżywienia pacjentów przez osobę trzecią, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 18.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania
dokumentacji potwierdzającej ilość dostarczanych posiłków i odebrać potwierdzoną 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 wadze1,5 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. 28.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.
29.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.
30.Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami ustawy o
Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz.
594 z poźn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•
II.1.6)

Wspólny

Słownik

Zamówień

(CPV): 55.52.00.00-1,

55.32.00.00-9,

55.32.10.00-6,

55.10.00.00-4.
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: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.
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
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wskazany w Rozdziale VI pkt 1 lit
a jeżeli posiada zezwolenie odpowiedniego inspektora sanitarnego na prowadzenie
działalności objętej zamówieniem
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wskazany w Rozdziale VI pkt 1 lit
b 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
•

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Dysponuje, co najmniej dwoma środkami transportu dopuszczonymi do przewozu
żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora
sanitarnego.
•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 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.
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o d)Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek wskazany w Rozdziale VI pkt 1
lit d jeżeli: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).
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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;
•

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;
•

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.
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;
•

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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1

pkt 4-8 ustawy, wystawioną 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.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 48 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
-11 ustawy - wystawione 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;

