OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.
2.
3.

4.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej, tel. +48
729-059-534, e-mail: agulska@szpitalrawa.pl, www.szpitalrawa.pl ogłasza przetarg nieograniczony
na zadanie: „Wyżywienie pacjentów szpitala” – znak sprawy: ZP/06/2019.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w siedzibie Zamawiającego, ul.
Warszawska 14, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka (budynek administracji sekretariat), przesyłką pocztową za potwierdzeniem odbioru, a także może być pobrana ze strony
internetowej www.szpitalrawa.pl
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania
posiłków w ramach całodziennego wyżywienia pacjentów, podziału na porcje, wydawania
posiłków przy użyciu naczyń Wykonawcy oraz ich zmywanie.

Pod pojęciem całodobowego wyżywienia pacjenta należy rozumieć: przygotowywanie
i dostarczanie przez wykonawcę do zamawiającego gotowych posiłków (całodzienne wyżywienie)
dla jednej osoby (pacjenta) uwzględniające śniadanie, obiad (dwudaniowy) i kolację, przy diecie
cukrzycowej należy uwzględnić II śniadanie oraz podwieczorek. Posiłki musza być dostarczane
o określonych przez zamawiającego stałych godzinach.
Pod pojęciem posiłku należy rozumieć zestaw potraw o określonej wielkości porcji, przygotowany
zgodnie z zasadami wskazanej diety i spełniający określone w zamówieniu szczegółowe
wymagania zamawiającego w zakresie diet.
Całodzienne wyżywienie stanowią 3 posiłki dzienne tj. śniadania, obiady i kolacje dla około 1700
osobodni w miesiącu, co stanowi 56 posiłków dziennie, co stanowi 20 400 osobodni
żywieniowych w roku.
5.

Miejsce realizacji siedziba zamawiającego, Rawa Mazowiecka, ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa
Mazowiecka, oddziały szpitalne. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy leków do magazynu
apteki Zamawiającego na własny koszt i ryzyko w ilościach wskazanych w zamówieniu przez
Zamawiającego.

6.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień
Publicznych (CPV):
Kod CPV
Opis
55321000-6
usługi przygotowywania posiłków
EA26-0
dla pacjentów

7.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

9.

Termin realizacji zamówienia od podpisania umowy do 30.09.2022 r.

10. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy:
10.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
10.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i niniejszej SIWZ.
Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b
ustawy, dotyczących:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca, wykazał, że wykonawca posiada ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, na kwotę minimum 500 000,00. zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli wykonawca wykaże, że:
- dysponuje niezbędnym do wykonania usługi potencjałem kadrowym tj.
personelem posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia w tym
w szczególności kucharzem oraz dietetykiem,
- dysponuje pomieszczeniami kuchennymi spełniającymi wymagania konieczne do
zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz
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do zapewnienia właściwej, jakości zdrowotnej tych artykułów w zakresie produkcji
żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem
nimi.
10.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie art. 22 ust. 2 podpkt. 2 i 7 ustawy Prawo
zamówień publicznych tj. mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych, w szczególności: bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1629 i
1669) oraz osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby
poszukującej pracy, bez zatrudnienia w ilości 80% ogółu zatrudnionych pracowników;
10. 4 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek
wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy pkt. 1 .
Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z postępowania
Wykonawcę:
a)

W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn zm.) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015
r. poz. 233, z późn zm.);

10A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
Część a – oświadczenia składane wraz z ofertą
Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu i
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

10 B – Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
b) potwierdzających brak podstaw wykluczenia
- określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w ustawie.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określonych przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawca musi złożyć:
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:

Dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.;
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W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego art. 22 ust 2 podpkt. 2 i
7 ustawy Pzp tj. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej
oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób
będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: bezrobotnych w
rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1629 i 1669) oraz osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu
50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

Oświadczenie wykonawcy, że Wykonawca spełnia warunek, że jest zakładem pracy
chronionej lub działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych, w szczególności: bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,
1149, 1629 i 1669) oraz osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia – stanowi 80% zatrudnionych pracowników
W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego spełnienia przez
oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a.

Oświadczenie wykonawcy, że posiłki dla pacjentów będą przyrządzane na
podstawie diet opracowanych w sposób profesjonalny przez dietetyka, na
podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, norm, aktualnej
wiedzy oraz aktualnych zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia.
b. Dekadowy jadłospis z podziałem na diety podpisany przez dietetyka

11. Postępowanie zwolnione z wpłaty wadium
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferowana cena brutto

60%

Ocena jadłospisu

40%

13. Oferty w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, budynek administracji pok. nr
17 w terminie najpóźniej do 03.09.2019r. do godz. 12.00.
14. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2019 r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego,
budynek administracji, sekretariat.
15. Wymagany termin ważności ofert: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert
16. Umowa ramowa nie zostanie zawarta.
17. Dynamiczny system zakupów nie zostaje ustanowiony.
18. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
19. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
20. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia (§ 6):
a. zmiany stawki podatku VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej
umowy, zmiana cen następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego
stawkę, tj. wynagrodzenie podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku
VAT wynikająca ze stawki tego podatku obowiązująca w chwili powstania obowiązku
podatkowego, przy niezmienionej cenie netto
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
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d.

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których
mowa w ust. 1.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia.
W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) i d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości
wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości
dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b), c) i
d).
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni poinformować pisemnie Zamawiającego o
wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 oraz uzasadnić zmianę wynagrodzenia
załączając stosowne wyliczenia.
21. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w
dniu 26.08.2019 r. pod numerem ogłoszenia: 589930-N-2019 z dnia 2019-08-26 r.

Rawa Mazowiecka, dn. 26.08.2019 r

.........................................
/podpis Zamawiającego/
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