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ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach

ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462
NIP 627-16-69-770, REGON  000311450
Dyrektor           tel.032/ 245-34-40
                         tel.032 /770-77-84
Kadry               tel. 032/245-25-54
Gł. księgowa    tel. 032/245-25-28

             Świętochłowice, dnia 7 lipca 2011 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr zamówienia publicznego: …………………………..                                       21/ZA/11                          

przedmiot zamówienia publicznego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ogłasza przetarg nieograniczony na
świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego- przygotowania
i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez
okres 32 miesięcy.

wymagany czas realizacji zamówienia:  ................. 32 miesiące od daty podpisania umowy

termin składania ofert:……………………………              19 sierpnia 2011 r. o godz. 10.00

termin otwarcia ofert: ……………………………                19 sierpnia 2011 r. o godz. 10.30

termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38
sekretariat - pokój nr 2.

miejsce otwarcia ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38
sala konferencyjna - pokój nr 5.



osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

w zakresie procedury przetargowej
tel. 32/ 245 33 38 w godzinach od 12:00 - 14:00
fax. 32/ 770 74 35

- Martyna Kołton

w zakresie przedmiotu zamówienia :
tel. 32/ 245 50 41 wew. 253 w godzinach od 12:00 - 13:00
fax. 32/ 770 74 35

- Halina Kumorowska

kryteria oceny oferty:
cena     -       100%

postępowanie prowadzone jest   w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo
Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wadium

15 550,00 zł

załączniki:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późń. zm.) -
Załącznik nr 1.

2. Wzór umowy  - Załącznik nr 2.
3. Oświadczenie o braku  podstaw  do wykluczenia, o których mowa w  art.  24 ust. 1  i  2 Ustawy z dnia 29  stycznia

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) - Załącznik nr 3.
4. Wykaz wykonanych-wykonywanych usług  - Załącznik nr 4.
5. Opis Przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 5.



Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.-  Prawo Zamówień
Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia powyżej
kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2010 r., nr 113, poz.759 j.t. z późn. zm.).

Rozdział 2. Przedmiot zamówienia

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

Opis  przedmiotu zamówienia

Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV)
kodami:

55321000-6 - Usługi przygotowania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

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;
- 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. dieta podstawowa, 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
Oddziału Pediatrycznego- 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 250 ml (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 bez cukru, 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 oraz właściwą 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 transportu żywności, 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
Inspekcję Sanitarną 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.

Do przygotowania posiłków należy używać tylko świeże warzywa i owoce , natomiast mięsa,
wędliny, sery poza świeżością 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 powinno być pod względem ilościowym i jakościowym zgodne z jadłospisem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych posiłków
oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć negatywny
wpływ na zdrowie żywionych pacjentów.
Wykonawca ma obowiązek przechowywać próbki z potraw i produktów wchodzących  w skład
dostarczonych posiłków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 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 dwa razy dziennie (kolację przywozi się razem z obiadem).
Przy dostarczaniu śniadania oraz kolacji Zamawiający wymaga aby pieczywo i dodatki były
porcjowane na jednego 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 z
dopuszczeniem przez Sanepid.

Zamówieniem oraz  rozdziałem posiłków będzie zajmować się wyznaczona osoba, która
kontrolowała będzie ilość 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
Wykonawca zobowiązany 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 3 do wzoru umowy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych w miejsce zakwestionowanych
posiłków muszą być w ciągu 1 godz. dostarczone właściwe.

W ramach ceny oferty Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych
z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków do kuchenek oddziałowych.

Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Rozdział 3. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 32 miesiące od dnia podpisania umowy.



Rozdział 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Warunek  ten będzie uważany za spełniony jeżeli Wykonawca  potwierdzi posiadanie
wymaganych prawem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie objętym
przedmiotem zamówienia, tj. aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 j.t. z późn. zm.),
stwierdzającą, że zakład (kuchnia, stołówka), w którym będą  przygotowywane posiłki
spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości
zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług polegających na produkcji posiłków
dla odbiorców z zewnątrz, zezwalającą na prowadzenie w/w działalności.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykaz
wykonanych lub wykonywanych  usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 1 usługi w w/w okresie w zakresie
żywienia zbiorowego pacjentów w placówkach służby zdrowia o minimalnej ilości łóżek-
150, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia
dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania  zamówienia;
W celu spełnienia powyższego warunku należy złożyć:

- oświadczenie o dysponowaniu kuchnią/stołówką, która zabezpieczy przygotowanie
i dostarczenie posiłków do kuchenek oddziałowych Zamawiającego przez cały okres
świadczenia usługi oraz jej lokalizacji, z której dostarczane będą posiłki (należy podać
dokładny adres). Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie usługi innym podmiotom
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

- aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażeniu zgody na
prowadzenie działalności w zakresie transportu posiłków na zewnątrz odpowiednio
przystosowanym do tego celu środkiem transportu;

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie przestrzegają
wymagań, posiadają uprawnienia i dokumenty, o których mowa w art. 59 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136,
poz. 914 j.t. z późn. zm.).

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
W celu spełnienia powyższego warunku należy złożyć:



- sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu
albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania
sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania
i należności tego typu działalności i sposobu jego opodatkowania - za okres nie krótszy niż
ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  kredytowej, w  których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert:

- opłaconą polisę OC o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN brutto, a w przypadku jej
braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą “spełnia/nie spełnia”
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania
braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli wykonawca polegać będzie na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 4, polega
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.
z późn. zm.), wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, w których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Rozdział 5. Oświadczenia i dokumenty wymagane od Wykonawców w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania oraz potwierdzenia, iż Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania
określonej działalności lub czynności

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w Rozdziale 4 SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania
winien złożyć następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.)- Załącznik nr 1;

b) Zaakceptowany Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 5;
c) wykaz wykonanych lub wykonywanych  usług w zakresie niezbędnym do wykazania

spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem



dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie.
Wykonawca wykaże wykonanie/wykonywanie minimum 1 usługi w w/w okresie
w zakresie żywienia zbiorowego pacjentów w placówkach służby zdrowia o minimalnej
ilości łóżek- 150, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie- Załącznik nr 4.

d) oświadczenie o dysponowaniu kuchnią/stołówką, która zabezpieczy przygotowanie
i dostarczenie posiłków do kuchenek oddziałowych Zamawiającego przez cały okres
świadczenia usługi oraz jej lokalizacji, z której dostarczane będą posiłki (należy podać
dokładny adres). Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie usługi innym podmiotom
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia;

e) aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wyrażeniu zgody na
prowadzenie działalności w zakresie transportu posiłków na zewnątrz odpowiednio
przystosowanym do tego celu środkiem transportu;

f) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie przestrzegają
wymagań, posiadają uprawnienia i dokumenty, o których mowa w art. 59 ust 1 i 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr
136, poz. 914 j.t. z późn. zm.).

g) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym
sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz
zobowiązania i należności tego typu działalności i sposobu jego opodatkowania - za okres
nie krótszy niż ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
za ten okres;

h) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -  kredytowej, w  których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

i) opłaconą polisę o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 PLN brutto, a w  przypadku jej
braku – inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy
Zamawiający wymaga przedłożenia:
a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 j.t. z późn. zm.) – Załącznik nr 3;

b) aktualnego odpisu 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionego 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.);



c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, 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;

d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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;

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4—8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

g) dowód wpłacenia/ wniesienia wadium.

3) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 w/w 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 pkt 5-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 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.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
a) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b, c, d i f składa dokument lub

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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.

b) Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt e), składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010
r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).



Dokumenty, o których mowa w ust. 4 lit a) ppkt 1 i 2 oraz ust. 4 lit b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jedynie w przypadku dokumentu
o nie zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo potwierdzającego, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wymagane jest wystawienie dokumentu 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 wyżej 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 pochodzenia osoby, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.

5) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona
w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub
w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany
wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 j.t. z późn. zm.), i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z
późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej
określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2009r. Nr 226, poz. 1817).

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego
warunku.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.



W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna
lub budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 6. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt 1.

4. Jeżeli oferta Wykonawców  ubiegających  się  wspólnie o udzielenie zamówienia  została
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Rozdział 7. Udział w postępowaniu podwykonawców

Zamawiający  żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29   stycznia 2004  r.  Prawo      Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z
późn. zm.), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1
Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr. 226, poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy
z dnia 29   stycznia 2004  r.  Prawo      Zamówień  Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759
j.t. z późn. zm.), polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej
określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w §1 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2009 r. Nr. 226, poz. 1817).

Rozdział 8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień uzupełniających.



Rozdział 9. Informacja o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami

Wzajemne porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
informacji i dokumentów  odbywa się pisemnie. Wykonawcy mogą składać  oświadczenia i inne
dokumenty faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
Wykonawcy mający zamiar skorzystać z uprawnień do wglądu w dokumenty postępowania,
powinni złożyć wniosek w powyższej sprawie i ustalić telefonicznie termin spotkania z osobą
uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
- Martyna Kołton, tel.: 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35,
- Halina Kumorowska, tel.: 32/ 245 50 41 wew. 253, fax.: 32/ 770 74 35.

Rozdział  10. Przygotowanie oferty

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność   za  niewykonanie  lub   nienależyte wykonanie zamówienia.
Oferta   winna   być   złożona  z   zachowaniem   formy  pisemnej  w  języku  polskim  pod rygorem
nieważności. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku obcym należy składać zgodnie z
wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana.
Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. Treść
oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ofertę należy złożyć
na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1 wraz z pisemnym oświadczeniem o zaakceptowaniu
warunków umowy zgodnych  ze wzorem, stanowiącym   Załącznik nr 2.
Do  oferty  winny  być   dołączone  wszystkie  dokumenty  wymagane  postanowieniami zawartymi
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta  winna  być podpisana  przez  osoby  uprawnione  do składania oświadczeń woli
i zaciągania  zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być
dołączone do oferty, o ile  nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.
Wykonawca  umieści  ofertę w zamkniętej kopercie  i  opisze  w  następujący sposób: nazwa
i adres Wykonawcy  z  dopiskiem:

“ Świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego-
przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów

Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy.”

Wykonawca może zastrzec, że nie mogą być udostępnione  innym uczestnikom postępowania
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może  zastrzec informacji, o których
mowa art. 86 ust. 4 -Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa należy złożyć w nieprzezroczystej zamkniętej
kopercie z dopiskiem “tylko do wglądu przez komisję przetargową”.
W przypadku braku powyższego zapisu, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje złożone
w ofercie są w pełni jawne.



Rozdział 11.   Sposób obliczenia ceny oferty

Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.
Oferowana  cena  powinna  być  sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia  i winna obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania zakresu
przedmiotu zamówienia.

Rozdział 12. Wadium

Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia przed
upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:

15 550,00 zł

na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.).

Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2007 Nr 42, poz. 275).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych oryginały
tych dokumentów należy dołączyć do oferty,  jeżeli do wypłaty gwarantowanej sumy niezbędny jest
oryginał dokumentu gwarancji. W pozostałych przypadkach Zamawiający wymaga dołączenia do
oferty kopii dokumentu gwarancji poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Wpłaty wadium należy dokonać na konto Zespołu Opieki Zdrowotnej PKO O/ Świętochłowice nr
konta  58 1020 2368 0000 2302 0022 5185 z dopiskiem:

“ Świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego-
przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów

Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy.”

15 550,00 zł

W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się
znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. przed godz. 10:00 do dnia 19.08.2011 r.



Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy sprawie w  zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:

- w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.. z późn. zm.),
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t. z
późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących
po jego stronie;

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

Rozdział 13.   Język postępowania

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzane w języku
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.

Rozdział 14. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach,
ul. Chorzowska 38 - sekretariat - pok. nr 2 w terminie do 19.08.2011 r. do godz. 10:00 Wykonawca
może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 15.  Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.08.2011r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego -  Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 – pok. nr 5 (sala konferencyjna).
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków
płatności zawartych w ofertach.



Rozdział 16. Środki ochrony prawnej

Wykonawcy a także innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 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 stycznia 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 podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, w terminie określonym w art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 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 przed upływem terminu do
jego wniesienia i z zachowaniem pozostałych regulacji wyżej powołanych przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn.
zm.).

Rozdział 17. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie kierować się następującym
kryterium:

Kryterium

   1.  cena

Waga (%)

      100 %

Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzuconych będą oceniane według następujących
kryteriów i wag:

Kryterium – cena  brutto – 100%

Cena  brutto najniższa wśród ofert
-------------------------------------------------------------- x 100 pkt.
Cena  brutto  danego Wykonawcy

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 18.  Oczywiste omyłki
Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek,
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków

Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.



Rozdział 19. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 60 dni.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział 20. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne;

4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), po którego
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa wyżej w pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113,
poz. 759 j.t. z późn. zm.)  w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  zostanie przesłane
Wykonawcy faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania. Jeżeli zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane w inny
sposób niż wyżej wymieniony Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w
terminie 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt ich otrzymania. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona
tylko jedna oferta, Zamawiający może  zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem w/w terminów.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z
późn. zm.).



Rozdział 21. Tryb udzielania wyjaśnień

Pani Martyna Kołton tel. 32/ 245 33 38, fax. 32/ 770 74 35, telefonicznie i faxem  w zakresie
procedury przetargowej w godzinach od 12:00 do 14:00.

Pani Halina Kumorowska, tel.: 32/ 245 50 41 wew. 253, fax.: 32/ 770 74 35, telefonicznie i faxem
w zakresie przedmiotu zamówienia w godzinach od 12:00 do 14:00.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
dnia 29.07.2011 r. do godz. 24:00.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po
upływie terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje  Wykonawcom, którym przekazał
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zamieszcza
na  stronie internetowej www.zoz.net.pl.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę Specyfikacji Zamawiający
przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej www.zoz.net.pl.

Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot
Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub
sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie
internetowej określonej w dyrektywie.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym
przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza informację na stronie
internetowej www.zoz.net.pl. Przepis art. 38 ust. 4a Ustawy Prawo zamówień Publicznych stosuje
się odpowiednio.

Świętochłowice, dnia 7 lipca 2011 r.

Sporządził:                                                                                                               Zatwierdził:





Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do umowy

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa: .....................................................................................................................

Siedziba: .....................................................................................................................

Nr telefonu/ faks: .....................................................................................................................

Nr NIP: .....................................................................................................................

Nr REGON: .....................................................................................................................

Osoba upoważniona do
podpisywania umów: .....................................................................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie kompleksowego- codziennego i całodobowego-
przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek oddziałowych oddziałów Szpitala
Powiatowego przez okres 32 miesięcy, składamy następującą ofertę:

- Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej;
- Oddział Otolaryngologii;
- Oddział Chorób Wewnętrznych;
- Oddział Położniczo-Ginekologiczny;
- Oddział Psychiatryczny;
- Oddział Pediatrii z Pododdziałem Patologii Noworodka;
- Oddział Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej;
- Oddział Neurologiczny;
- Oddział Udarowy

max 180 pacjentów
Cena 1 śniadania netto ............................... zł

Cena 1 obiadu netto ............................... zł

Cena 1 kolacji netto ............................... zł

Razem netto ............................... zł

Słownie: .....................................................................................................

Podatek VAT [%] ...................... %

Razem brutto ............................... zł

Słownie: .....................................................................................................

10 950 osobodni x ..................... (wartość netto 1 osobodnia) = .............................................

10 950 osobodni x ..................... (wartość brutto 1 osobodnia) = ...........................................



Ogółem wartość zamówienia: ..................................... złotych netto

Słownie:......................................................................................................

Ogółem wartość zamówienia: ..................................... złotych brutto

Słownie:......................................................................................................

Treść oświadczenia Wykonawcy:

1. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2
do SIWZ) wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku
wyboru naszej oferty- do zawarcia umowy o niniejszej treści w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że nasza Firma spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t.) dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.

......................................................

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)



Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WZÓR UMOWY

zawarta dnia .................................. w Świętochłowicach

           pomiędzy:
SP ZOZ Zespołem Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38  NIP: 627 16 69 770  KRS: 0000042462

reprezentowanym przez:
Dyrektora mgr Grzegorza Nowaka

zwanym dalej Zamawiającym

a

reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą,

§ 1

Umowa została zawarta w oparciu o postępowanie prowadzone w trybie ,,przetargu
nieograniczonego” zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu ..................... na świadczenie usług w zakresie
kompleksowego- codziennego i całodobowego- przygotowania i dostarczania posiłków do
kuchenek oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy.

ZGODNIE Z OFERTĄ Z DNIA ...
STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK  DO UMOWY

§ 2

1. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą wykonane przy zastosowaniu nowoczesnych
metod i z należytą starannością oraz przy zatrudnieniu wykwalifikowanego personelu, zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia i w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami
w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności
i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 j.t. z późn. zm).

2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania właściwego stanu sanitarnego
i epidemiologicznego w pomieszczeniach, do utrzymania ich w bieżącej czystości, przy użyciu
środków dopuszczonych do stosowania atestami PZH.

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego- i w godzinach ściśle określonych
w Załączniku nr 2 do umowy- dostarczania przedmiotu zamówienia na podstawie
codziennych zamówień, składanych  do godziny 8:00 w  danym dniu  przez dietetyczkę.



2. W nagłych przypadkach, nie wynikających z winy Zamawiającego, strony dopuszczają
możliwość złożenia zamówienia dodatkowego w terminie późniejszym.

3. Dostawy odbywać się będą systematycznie, wg założeń, o których mowa w pkt 1, przez cały
okres obowiązywania umowy.

§ 4

1. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez jego pracowników lub inne
osoby, którymi się posługuje, które powstały w trakcie i w zakresie realizacji niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć pracowników i inne osoby, którymi się posługuje od
odpowiedzialności cywilnej, na swój koszt.

§ 5

1. Wynagrodzenie wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 będzie wynosiło za jeden
osobodzień … netto plus obowiązujący podatek VAT, co daje kwotę brutto … z zastrzeżeniem
pkt 2 i 3;

2. W cenie jednostkowej zawierają się wszystkie koszty związane z wytworzeniem i dostawą
przedmiotu zamówienia do kuchenek oddziałowych.

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy –
Formularzu ofertowym, obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem
zmian cen określonych w § 8 ust. 1.

4. Miesięczne wynagrodzenie będzie wynikało z iloczynu miesięcznej ilości zrealizowanych
osobodni (z uwzględnieniem cen jednostkowych zrealizowanych posiłków zawartych w § 6
niniejszej umowy) i ceny brutto osobodnia określonej wyżej w pkt 1 niniejszego paragrafu
umowy.

5. Zapłata za usługę będzie następować za każdy miesiąc jej wykonania, na podstawie faktury
VAT wraz z protokołem potwierdzającym zakres wykonanej usługi, który będzie stanowił
podstawę do jej wystawienia - sporządzonym przez Wykonawcę oraz podpisanym ze strony
Zamawiającego przez osobę przez niego upoważnioną- w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury i protokołu.

6. Zapłata następuje w  dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

1. W razie wystąpienia przypadków niepełnych osobodni (np. posiłków pacjentów przyjętych
w godzinach popołudniowych i oddziałów dziennych) przyjmuje się następujące wartości
procentowe udziału poszczególnych posiłków w cenie jednostkowej usługi:
- śniadanie stanowi 30% wartości ceny jednostkowej usługi,
- obiad stanowi 50% wartości ceny jednostkowej usługi,
- kolacja stanowi 20% wartości ceny jednostkowy usługi.

2. Wyliczenie odpłatności za poszczególne posiłki opiera się na wartościach procentowych
określonych w ust. 1. Koszt sporządzania posiłków wynikających z tradycji Świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy jest wkalkulowany w cenę jednostkową usługi.

§ 7

1. Strony ustalają, że w każdym wypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,
a w szczególności jakichkolwiek naruszeń ze strony Wykonawcy postanowień i zobowiązań na
siebie przyjętych, wynikających z treści SIWZ – załącznika nr 1 do umowy - opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego integralna cześć niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany
do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości stukrotności ceny brutto
określonej w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, za każdorazowe naruszenie.



2. Niezależnie od powyższego, w przypadkach o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu
umowy, Zamawiającemu przysługiwało będzie prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 14-
dniowego okresu wypowiedzenia.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości stukrotności ceny brutto
określonej w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy z przyczyn, za które wyłączna odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości stukrotności ceny brutto
określonej w § 5 pkt. 1 niniejszej umowy, w przypadku naruszenia zapisów § 13.

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8

1. Zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę
zawartej umowy w trakcie jej trwania, w następujących przypadkach:
a) obniżenia ceny jednostkowej przez Wykonawcę;
b) zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
c) konieczności przedłużenia okresu obowiązywania umowy w przypadku  nie  wykorzystania

przewidzianej umową ilości przedmiotu zamówienia;
d) zmiany osób uprawnionych do kontroli, nadzoru oraz składania reklamacji.

§ 9

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo składania reklamacji do Wykonawcy.
2. Dwukrotnie   zgłoszona    reklamacja    stanowić będzie  podstawę do potrącenia 100% wartości

miesięcznej zakwestionowanej usługi żywienia. Zarówno  reklamacja  jak i potrącenie dotyczyć
będą jakości usługi w okresie jednego miesiąca.

3. Zwrotu posiłków należy dokonać na podstawie protokołu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3
do umowy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych w miejsce
zakwestionowanych posiłków muszą być w ciągu 1 godziny dostarczone właściwe.

4. Strony ustalają, że:
- ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontroli, nadzoru oraz do składania
reklamacji są:
Halina Kumorowska, Bożena Mołczan
- zaś ze strony Wykonawcy, do współpracy z ww. osobami Zamawiającego, jest:
……………………………

5. W przypadku zakwestionowania usługi przez zewnętrzne służby sanitarne i inne posiadające
uprawnienie do kontroli oraz nałożenia na Zamawiającego kary finansowej, kara ta zostanie
w całości potrącona z wynagrodzenia miesięcznego należnego Wykonawcy. W przypadku
roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego z tytułu np. zatruć
pokarmowych- Zamawiający zastrzega sobie prawo regresu do Wykonawcy.

§ 10

Umowa zostaje  zawarta  na  czas  określony - 32 miesiące od daty podpisania umowy, tj. od dnia
.............. r. do ............... r.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn.
zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 96,
z późn. zm.).



§12

Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy ani
ustanawiać na nich zastawów lub zawierać co do tych wierzytelności umów gwarancyjnych
w trybie Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umów poręczenia, bez uprzedniej zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zgodnie z art. 54 ust. 5 Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z
2011 r. nr 112, poz. 654) czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot
tworzący . Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o
analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

3. W przypadku naruszenia ust. 2 do sądu o stwierdzenie nieważności umowy przelewu
wierzytelności może wystąpić także podmiot tworzący Zamawiającego

§ 14

Integralną częścią umowy jest:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
- Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 do umowy;
- Opis przedmiotu zamówienia- Załącznik nr 2 do umowy;
- Protokół zwrotu posiłków- Załącznik nr 3 do umowy.

§ 15

Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach,  po  jednym  dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                         ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

...............................................
pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy …………………………. , oświadczam, że nie
podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn.
zm.), które brzmią :

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;



8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia
na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) .
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.
z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania
ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

......................................................

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)

                                       



Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  ..................................................
  ...................................................
  ...................................................
        (nazwa i adres Wykonawcy)

  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
  ...................................................
     (nazwa i adres Zamawiającego)

................................................................
                                                                                                              (miejscowość i data)

WYKAZ  WYKONANYCH - WYKONYWANYCH   USŁUG

               Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „ świadczenie usług w zakresie kompleksowego-
codziennego i całodobowego- przygotowania i dostarczania posiłków do kuchenek
oddziałowych oddziałów Szpitala Powiatowego przez okres 32 miesięcy”  w imieniu
Wykonawcy wskazanego powyżej przedstawiam / my wykaz wykonanych/wykonywanych usług.
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Lp. Nazwa i adres
Zamawiającego/ Odbiorców

Wartość
(w zł brutto)

Opis przedmiotu
zamówienia

Data
wykonania

Liczba
łóżek

1.

2.

3.

......................................................

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

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;
- 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. dieta podstawowa, 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
Oddziału Pediatrycznego- 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 250 ml (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 bez cukru, 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 oraz właściwą 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 transportu żywności, 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
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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
Inspekcję Sanitarną 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.

Do przygotowania posiłków należy używać tylko świeże warzywa i owoce , natomiast mięsa,
wędliny, sery poza świeżością 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 powinno być pod względem ilościowym i jakościowym zgodne z jadłospisem.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość dostarczanych
posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowaniu i transporcie, mogące mieć
negatywny wpływ na zdrowie żywionych pacjentów.
Wykonawca ma obowiązek przechowywać próbki z potraw i produktów wchodzących  w skład
dostarczonych posiłków, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 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 dwa razy dziennie (kolację przywozi się razem z obiadem).
Przy dostarczaniu śniadania oraz kolacji Zamawiający wymaga aby pieczywo i dodatki były
porcjowane na jednego 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
z dopuszczeniem przez Sanepid.

Zamówieniem oraz  rozdziałem posiłków będzie zajmować się wyznaczona osoba, która
kontrolowała będzie ilość dostarczonych porcji, rodzaje diet, jakość potraw oraz temperatury
posiłków gorących.
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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
Wykonawca zobowiązany 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 3 do wzoru umowy.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości jakościowych w miejsce zakwestionowanych
posiłków muszą być w ciągu 1 godz. dostarczone właściwe.

W ramach ceny oferty Wykonawca musi zapewnić pokrycie wszystkich kosztów związanych
z przygotowaniem i dostarczeniem posiłków do kuchenek oddziałowych.

......................................................

(miejscowość i data)

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej)
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Załącznik nr 3 do umowy
PROTOKÓŁ ZWROTU POSIŁKÓW

Data
Rodzaj posiłku

S / O / K
Rodzaj reklamowanego

produktu
Powód reklamacji

Ilość
reklamowanego

produktu
Podjęte działania

Podpis osoby
upoważnionej

S – śniadanie, O – obiad, K – kolacja

……………………………………………………… …………………………………………………………...
Podpis osoby upoważnionej do składania reklamacji     Podpis osoby upoważnionej do przyjmowania reklamacji


