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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:312525-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Świętochłowice: Usługi przygotowywania posiłków
2011/S 192-312525

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. "Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach"
ul. Chorzowska 38
Osoba do kontaktów: w zakresie przedmiotu zamówienia Halina Kumorowska, w zakresie procedury
przetargowej Martyna Franczuk
41-605 Świętochłowice
POLSKA
Tel.:  +48 322455098
E-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
Faks:  +48 327707435
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.zoz.net.pl

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu

Świadczenie usług w zakresie kompleksowego - codziennego i całodobowego - przygotowania i dostarczania
posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego-
przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych:
— Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej,
— Oddział Otolaryngologii,
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— Oddział Chorób Wewnętrznych,
— Oddział Położniczo-Ginekologiczny,
— Oddział Psychiatryczny,
— Oddział Pediatrii z Pododdziałem Patologii Noworodka,
— Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej,
— Oddział Neurologiczny,
— Oddział Udarowy przez okres 32 miesięcy.
Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie posiłków dla max 180 pacjentów (np.
dietapodstawowa, wrzodowa, cukrzycowa i płynna), w tym około 20 pacjentów to pacjenci Oddziału
Pediatrycznego.
Całodobowe wyżywienie powinno się składać z trzech posiłków: śniadanie, obiad, kolacja.
— Śniadanie: zupa mleczna 350 ml, pieczywo 120 g, masło 15 g, herbata 250 ml, dodatek dla
OddziałuPediatrycznego - ok. 20 dzieci (np. wędlina 50 g, jajko 50 g, dżem 60 g),
— Obiad: zupa 350 ml, drugie danie (np. porcja kurczaka 180 g, ziemniaki 200 g, surówka 150 g), kompot
250ml (sok),
— Kolacja: pieczywo 120 g, masło 15 g, herbata 400 ml, dodatek (np. wędlina 50 g, jajko 50 g, dżem 60 g).
Dieta cukrzycowa i wrzodowa- pięć posiłków - dodatkowo II śniadanie i podwieczorek (np. kisiel, budyń
bezcukru, owoc, ser biały, wędlina).
Dieta podstawowa stanowi 50 % ogólnej liczby pacjentów, a diety pozostałe (wątrobowa,
lekkostrawna,bezsolna, płynna) stanowią 30 % + dieta cukrzycowa 20 %.
Każdy posiłek podstawowy - śniadanie, obiad, kolacja - musi zawierać dostateczną ilość produktów
białkowych,tłuszczowych i węglowodanowych oraz dodatek warzyw.
Posiłki muszą charakteryzować się wysoką jakością, posiadać właściwe walory smakowe i estetyczne
orazwłaściwą temperaturę. Niedopuszczalne jest aby dostarczane posiłki miały postać półproduktów.
Posiłki powinny być dostarczone do kuchenek oddziałowych w termosach i odpowiednich
naczyniach(pojemnikach). Termosy i naczynia (pojemniki) powinny posiadać atesty, dopuszczające je do
transportużywności, muszą być w dobrym stanie technicznym i higienicznym.
Pojemniki z termosów powinny pasować do wózków transportujących posiłki na oddziały.
Pojemność wózka:
Typ pojemnika Wymiary Ilość sztuk.
GN 1/1 32,5 * 53 cm 1.
GN 1/2 26,5 * 32,5 cm 2.
GN 1/3 17,6 * 32,5 cm 3.
Pojemniki ze stali nierdzewnej + pokrywy z uszczelką silikonową.
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie w/w pojemników w czystości.
Temperatury przywożonych dań gorących, powinny być następujące:
— zupy - powyżej 75oC,
— drugie dania - powyżej 63oC.
Pomiar temperatury będzie się odbywał po dostarczeniu posiłków na oddział.
Przygotowanie i transport posiłków podlegać będzie kontroli wyrywkowej, dokonywanej przez
InspekcjęSanitarną i PIH.
Posiłki dla pacjentów powinny być przygotowane zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Instytut Żywienia i
Żywności oraz z zasadami żywienia zbiorowego w placówkach lecznictwa zamkniętego.
Całodzienne żywienie pacjentów sporządzane będzie na podstawie jadłospisu uzgodnionego pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą z 10-dniowym wyprzedzeniem.
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Do przygotowania posiłków należy używać tylko świeże warzywa i owoce, natomiast mięsa, wędliny, sery
pozaświeżością muszą być przygotowane z należytą starannością, z zachowaniem ich smaku, estetyki i
gramatury. Oznacza to, że muszą być opakowane i transportowane zgodnie z obowiązującymi wymogami
sanitarno–epidemiologicznymi.
Składniki diet muszą być skonsultowane z dietetyczką Zamawiającego.
Dzienny dowód dostawy musi być potwierdzony przez osobę odbierającą dany posiłek t.j.
dietetyczkę,pielęgniarkę oddziałową lub pielęgniarkę dyżurującą. Potwierdzenie wykonania usługi w danym dniu
powinnobyć pod względem ilościowym i jakościowym zgodne z jadłospisem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków oraz
skutkiwynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na
zdrowieżywionych pacjentów.
Wykonawca ma obowiązek przechowywać próbki z potraw i produktów wchodzących w skład
dostarczonychposiłków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.4.2007 r. w sprawie pobierania i
przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia zbiorowego typu zamkniętego.
Posiłki muszą być dostarczane w następujących godzinach:
— śniadanie: 7 00- 8 00,
— obiad, kolacja: 12 00- 13 30.
Posiłki należy przywozić 2 razy dziennie (kolację przywozi się razem z obiadem).
Przy dostarczaniu śniadania oraz kolacji Zamawiający wymaga, aby pieczywo i dodatki były porcjowane
najednego pacjenta.
Koszt całodobowego wyżywienia pacjenta, zawiera oprócz wsadu, także koszt przygotowania oraz dostarczenia
posiłków.
Wykonawca musi posiadać wymagane uprawnienia i pozwolenia na wykonywanie tej usługi wraz
zdopuszczeniem przez Sanepid.
Zamówieniem oraz rozdziałem posiłków będzie zajmować się wyznaczona osoba, która kontrolowała
będzieilość dostarczonych porcji, rodzaje diet, jakość potraw oraz temperatury posiłków gorących.
Codziennie rano do godz. 8:00 zgłaszany będzie aktualny stan chorych i ilość poszczególnych diet
(obiad,kolacja, śniadanie dnia następnego).
Sporządzanie jadłospisu dekadowego leży po stronie Wykonawcy. Przy sporządzaniu jadłospisu
Wykonawcazobowiązany jest konsultować rodzaje posiłków z dietetyczką Zamawiającego. Wszystkie jadłospisy
muszą posiadać wyszczególnioną gramaturę, np. mięs, sosów, surówek.
Zamawiający wymaga aby w jadłospisie dekadowym występowały co najmniej: 4 posiłki mięsne, 3 półmięsne
oraz 3 bezmięsne, przy założeniu, iż w niedzielę i święta powinno być dostarczone danie mięsne.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu posiłków na podstawie protokołu stanowiącego Załącznik nr
3do wzoru umowy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych w miejsce zakwestionowanych posiłków muszą byćw
ciągu 1 godz. dostarczone właściwe.
W ramach ceny oferty Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych z przygotowaniem
idostarczeniem posiłków do kuchenek oddziałowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55321000, 55520000

II.1.6) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.2) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

Wartość: 1 352 736,00 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

21/ZA/11

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 131-217747 z dnia 12.7.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Świadczenie usług w zakresie kompleksowego-codziennego i całodobowego-przygotowania i
dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy.
V.1) Data decyzji o udzieleniu zamówienia:

5.9.2011

V.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3) Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
P.P.H.U. Postęp Sp. z o.o.
ul. Odrodzenia 9
41-209 Sosnowiec
POLSKA

V.4) Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia
Wartość: 1 555 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 1 352 736,00 PLN
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 32

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217747-2011:TEXT:PL:HTML
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V.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.2) Informacje dodatkowe:
VI.3) Procedury odwoławcze
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcy a także innemu podmiotowiprzysługują
środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub możeponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - zgodnie z zapisami Działu VI “Środki
Ochrony Prawnej” (art. 179 – art. 198 g) ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisemelektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminie
określonym wart. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.
759 j.t. z późn. zm.), przesyłając jego treść Zamawiającemu celem zapoznania się Zamawiającego z jego
treścią przedupływem terminu do jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych
przepisówustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z
późn. zm.).

VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.10.2011


