
ZESPÓŁ  OPIEKI  ZDROWOTNEJ
w Świętochłowicach sp. z o.o.

 
ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice
tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290         
Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 35.020.000,00 zł

Świętochłowice,  dn. 08.01.2020 r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr zamówienia publicznego: …………………………..                                           1/ZA/20

przedmiot zamówienia publicznego: 

Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w Świętochłowicach sp.  z  o.o.  ogłasza przetarg nieograniczony na
świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów.

wymagany czas realizacji zamówienia:   ………         od 01.02.2020 do 31.01.2021 r.

                                                                    
termin składania ofert:………………………….          17.01.2020 r. godz. 12:00

termin otwarcia ofert:……………………………         17.01.2020 r. godz. 12:30

termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert

miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych - pokój nr 19.

miejsce otwarcia ofert:  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska
38, sala konferencyjna – pokój nr 17.
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Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r.,  poz.  1843  j.t.),  zwaną  dalej  „Ustawą”,  o  wartości
szacunkowej  nieprzekraczającej  wyrażonych  w złotych  polskich  równowartości  kwoty 750 000
euro. 

Rozdział 2. Informacje ogólne

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
adres e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Dopuszcza się formę pisemną z możliwością przekazywania pism za pomocą faxu, przy czym
aby dostarczone w ten sposób pismo było uznane za ważne musi dotrzeć do Zamawiającego
przed  upływem  terminu  –  dotyczy  w  szczególności  sytuacji  zwracania  się  Wykonawcy  o
wyjaśnienie treści specyfikacji.
nr faxu: 32 245 34 40

3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania pisma (tak drogą
elektroniczną jak i faxem)

4. Wszelką korespondencję w tradycyjnej formie pisemnej należy kierować na adres:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.ul. Chorzowska 38, 
41-605 Świętochłowice
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pok. 19

5. W niniejszym postępowaniu wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
6. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:
 procedury postępowania: Jacek Drażyk, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl
 przedmiotu zamówienia: Maria Zaenger, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

Usługa żywienia pacjentów.

Opis  przedmiotu zamówienia

Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) ko-
dami:

55.52.00.00 – 1 Usługi dostarczania posiłków
55.52.12.22 – 0 Usługi dowożenia posiłków
55.32.10.00 – 6 Usługi przygotowywania posiłków
55.32.20.00 – 3 Usługi gotowania posiłków
55.52.11.00 – 9 Usługi rozwożenia posiłków

1. Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  usługi  żywienia  pacjentów,  w  szczególności:
przygotowanie  z  własnych produktów i  dostarczanie  codziennie  przez  okres  trwania  umowy
całodziennego  wyżywienia  wraz  z  depozytami  (wg  zapotrzebowania  Zamawiającego)  dla
pacjentów hospitalizowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. w
dwóch  lokalizacjach:  szpital  -  Chorzowska  36  oraz  w  obiektach  przy  ul.  Szpitalnej  2  tj.
Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Oddziale Terapii Uzależnień od Alkoholu.

2. Wykaz oddziałów i diet znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ. Usługi żywienia pacjentów
zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznikiem XVII do dyrektywy
2014/25/UE są usługami społecznymi.
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla ilości maksymalnych.   
2. Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienie telefoniczne składane przez pracownika

Zamawiającego  na  podstawie  raportów  z  oddziałów  codziennie  do godz.  8.00. Podane
zamówienie obowiązuje od obiadu do śniadania dnia następnego.

3. Wykonawca  zobowiązany jest  do realizacji  zamówienia  własnym transportem i  dostarczenie
przedmiotu zamówienia do kuchenek oddziałowych.

4. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.
5. Posiłki dostarczane na oddziały składają się ze śniadania, obiadu i kolacji, za wyjątkiem dostaw

do Oddziału Pediatrii gdzie dodatkowo dostarczane jest II śniadanie, diety cukrzycowej gdzie
dodatkowo  dostarczane  jest  II  śniadanie  oraz  podwieczorek  oraz  Zakładu  Opiekuńczo-
Leczniczego, gdzie dostarczany jest dodatkowo podwieczorek.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przechowywania  próbek  żywieniowych,  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego żywienia w placówkach zamkniętych.

7. Jadłospisy  należy  uzgadniać  z  dietetykiem  celem  analizy  jakości  potraw  z  uwzględnieniem
sezonowości.

8. Wykonawca przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami HACCP.

Rozdział 4. Wymagany termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

Rozdział  5.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy:
1)Nie podlegają wykluczeniu.
2)spełniają warunki udziału w zakresie:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile wynika to z
odrębnych przepisów;

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:
 aktualne  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  wydane  przez  właściwy  dla

Wykonawcy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzające,  że Wykonawca objęty
jest nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do
zabezpieczenia bezpieczeństwa procesu przygotowania posiłków oraz realizuje program
i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie
żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 j.t.)

 aktualną  decyzję  dopuszczającą  środki  transportu  do  przewożenia  żywności  wydaną
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 dokument  potwierdzający  wdrożenie  u  Wykonawcy  obligatoryjnego  systemu
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składają się:
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- GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna
- GHP – Dobra Praktyka Higieniczna
- HACCP – System Analizy Kontroli i Krytyczne Punkty Kontroli
(na podstawie Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE z 2004 r. z
późn.  zm.)  oraz  ustawy  z  dnia  25  sierpnia  2006  r.  o  bezpieczeństwie  żywności  i
żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 t.j.))

 dokumenty  potwierdzające  kwalifikacje  zatrudnionego  u  Wykonawcy  dietetyka  i
kucharzy lub oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
 Wykonawcy  muszą  wykazać  że  ubezpieczeni  są  od  odpowiedzialności  cywilnej  w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż  500 000,00 zł  (słownie:  pięćset  tysięcy złotych  00/100).  W przypadku
wygaśnięcia ważności dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobligowany
jest do przedłożenia dokumentu aktualnego.

c)zdolności technicznej lub zawodowej;
 ubiegać się o udzielenie zamówienia mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 usługi odpowiadające
rodzajem  i  wartością  przedmiotowi  zamówienia  tj.  usługi  żywienia  pacjentów w
obiektach szpitalnych lecznictwa zamkniętego o wartości nie mniejszej niż 600 000,00
zł  brutto/rok  każda wraz  z  podaniem daty  wykonania  i  podmiotu  na  rzecz  którego
usługa została wykonana wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 Wykonawca musi do wykonywania zamówienia wyznaczyć:
-  dietetyka  –  minimum  1  osoba  legitymująca  się  wykształceniem  kierunkowym,

posiadająca minimum 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach
lecznictwa zamkniętego

-   kucharza – minimum 2 osoby legitymujące się wykształceniem o profilu związanym
z gastronomią, posiadające minimum 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym
w zakładach lecznictwa zamkniętego

-   pomoc  kuchenną  -  2  osoby  posiadające  wykształcenie  o  profilu  związanym  z
gastronomią  oraz  co  najmniej  3  letnie  doświadczenie  w żywieniu  zbiorowym  w
zakładach lecznictwa zamkniętego,

W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11
ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej) - oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
dowody  potwierdzające,  że  powiązania  z  innym  Wykonawcą  nie prowadzą  do  zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie można przesłać drogą mailową w formie skanu
podpisanego dokumentu przesyłając jednocześnie oryginał drogą pocztową.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie za-
mówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia
wszystkich, lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub speł-
niają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że zło-
żone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów.
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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 po-
twierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o któ-
rych mowa w Rozdziale 7 SIWZ, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia po-
stępowania,  oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,  zawierają błędy lub budzą wskazane
przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub popra-
wienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złoże-
nia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający  zaleca  wykonanie  wizji  lokalnej  w  obiektach,  w  których  realizowane  będą
usługi  stanowiące  przedmiot  zamówienia.  Zamawiający  udostępni  swoje  obiekty
przedstawicielom  Wykonawców  po  uprzednim  zgłoszeniu,  min.  2  dni  przed  planowaną
wizytą.

Rozdział 6. Podstawy wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

Rozdział 7. Oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty 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. Sporządzony przez Wykonawcę, podpisany formularz ofertowy (Załącznik nr 3)
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu (Załącznik nr 5a i 5b)
3. Wykaz wykonanych / wykonywanych minimum 2 usług odpowiadających rodzajem i wartością

przedmiotowi zamówienia tj. usług żywienia pacjentów w obiektach szpitalnych lecznictwa za-
mkniętego o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN, wraz z podaniem daty wykonania i
podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana należycie, wraz z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 6)

4. Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na te-
mat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami, w tym o dysponowaniu minimum: 
 1  dietetykiem  legitymującym  się  wykształceniem  kierunkowym,  posiadający  minimum

3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach lecznictwa zamkniętego, 
 2 kucharzami legitymującymi się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, po-

siadającymi minimum 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach lecznic-
twa zamkniętego, 

 2 pomocami kuchennymi  posiadający wykształcenie o profilu związanym z gastronomią
oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach lecznictwa
zamkniętego, (Załącznik nr 7)
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5. Wykaz pojazdów przeznaczonych do transportu żywności, posiadających dopuszczenia zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa. (Załącznik nr 11)

6. Kopię certyfikatu HACCP
7. Jeżeli wymagane - pełnomocnictwo do złożenia oferty w oryginale lub kopii poświadczonej no-

tarialnie
8. Aktualnej decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydaną na podstawie prze-

pisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019
poz. 1252 t.j.), stwierdzającą, że zakład (kuchnia, stołówka), w którym będą przygotowywane
posiłki dla Zamawiającego spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i
właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług polegających na produk-
cji posiłków dla odbiorców z zewnątrz,

9. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związa-
nej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł.

Rozdział  8.  Korzystanie  z  zasobów  innych  podmiotów  w  celu  potwierdzenia  spełniania
warunków udziału w postępowaniu

1. 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. Z dokumentu zobowiązania musi wynikać w
szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania
zasobów  innego  podmiotu  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu  zamówienia  publicznego;
zakres  i  okres  udziału  innego  podmiotu  przy  wykonywaniu  zamówienia  publicznego;  czy
podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału
w postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub  zawodowe lub  ich  sytuacja  finansowa lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia określone w SIWZ.

3. W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. Wykonawca,  który  polega  na  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,
o którym  mowa  powyżej,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału
w postępowaniu  lub  zachodzą  wobec  tych  podmiotów podstawy  wykluczenia,  Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności  techniczne  lub  zawodowe  lub  sytuację  finansową  lub
ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału.

6. Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie  Zamawiającego
zobowiązany  będzie  złożyć  oświadczenia  i  dokumenty  podmiotu,  na  zdolności  lub  sytuację
którego  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
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w postępowaniu, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania tego podmiotu.
Wykonawca  zobowiązany  będzie  również  złożyć  dokumenty  tego  podmiotu  potwierdzające
spełnianie  warunków  udziału  w postępowaniu  w zakresie  zdolności  lub  sytuacji,  na  których
Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków.

7. Wykonawca nie  jest  obowiązany do złożenia  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  brak  podstaw  wykluczenia,  jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia  lub dokumenty dotyczące  tego Wykonawcy lub może je
uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności  rejestrów
publicznych  w rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2019 poz. 700 t.j. z późn. zm.)

8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie
elektronicznej  pod określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i bezpłatnych  baz
danych,  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez  Wykonawcę
oświadczenia lub dokumenty.

9. W  przypadku  wskazania  przez  Wykonawcę  oświadczeń  lub  dokumentów  na  potwierdzenie
braku  podstaw  wykluczenia  lub  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w  formie
elektronicznej  pod określonymi  adresami  internetowymi  ogólnodostępnych  i  bezpłatnych  baz
danych,  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w
posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych
przez  Zamawiającego,  Zamawiający  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw wykluczenia  oraz
spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  określonych  przez  Zamawiającego,  korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

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

12. W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w
przypadku podmiotów, na których zasobach lub zdolnościach finansowych polega Wykonawca,
kopie  dokumentów  dotyczących  odpowiednio  Wykonawcy  lub  tych  podmiotów  są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
14. 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.  

15. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

Rozdział 9. Informacja na temat możliwości składania oferty wspólnej (przez dwa lub więcej
podmiotów)

1. Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  muszą  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania  ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  –  nie  dotyczy  spółki
cywilnej,  o  ile  upoważnienie/pełnomocnictwo  do  występowania  w  imieniu  spółki  wynika  z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wspólnicy podpiszą ofertę.

2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie
dotyczy spółki cywilnej,  o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej
spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
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4. Wszelka  korespondencja  prowadzona  będzie  wyłącznie  z  podmiotem  występującym  jako
pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.

Rozdział 10. 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 drogą elektroniczną, 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 termin spotkania z osobą uprawnioną ze
strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami.
Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W zakresie procedury postępowania:
- Jacek Drażyk, e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

W zakresie przedmiotu zamówienia:
- Maria Zaenger,  e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Rozdział 11. Przygotowanie oferty

1. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy występujący wspólnie
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 

2. 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  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia.  Każdy
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający wymaga, aby każda zapisana strona
oferty była ponumerowana kolejnymi numerami oraz zaparafowana. 

3. Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  Specyfikacji  Istotnych  Warunków Zamówienia.  Ofertę
należy złożyć na formularzu ofertowym - Załącznik nr 3 wraz z pisemnym oświadczeniem o
zaakceptowaniu warunków umowy zgodnych  ze wzorem, stanowiącym  Załącznik nr 4.

4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w 
Rozdziale 7 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. 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.

6. Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie i opisze w następujący sposób: 

nazwa i adres Wykonawcy z dopiskiem:

„Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów– postępowanie nr 1/ZA/20
Nie otwierać przed 17.01.2020 r. g. 12.30”

7. Złożona  oferta  wraz  z  załącznikami  będzie  jawna,  z  wyjątkiem  informacji  stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co
do  których  Wykonawca  składając  ofertę  zastrzegł  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje
stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji  dotyczących
ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków płatności  zawartych  w
ofercie. 
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8. 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.

9. W  przypadku  gdy  Wykonawca  nie  wykaże,  że  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę
przedsiębiorstwa  w rozumieniu  art.  11  ust.  4  ustawy o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed
upływem terminu do składania  ofert.  Powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
oferty  należy  umieścić  w  kopercie  opisanej  jak  w  pkt.  6.  Koperta  dodatkowo  musi  być
oznaczona określeniami „Zmiana” lub „Wycofanie”.

Rozdział 12  .   Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cenę oferty Wykonawca poda w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 3.
 cena jednostkowa brutto = cena jednostkowa netto + VAT 
 wartość netto = cena jednostkowa  netto x ilość max. asortymentu
 wartość brutto = wartość netto + VAT

2. Cena  podana  w  ofercie  powinna  obejmować  wszystkie  koszty  i  składniki  związane  
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego

3. Dane cenowe, określone przez Wykonawcę będą stałe przez cały okres realizacji umowy
4. Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę
5. Oferowana  cena  powinna  być   sporządzona w oparciu o niniejszą Specyfikację  Istotnych

Warunków  Zamówienia   i  winna  obejmować  wszystkie  elementy  niezbędne  do  wykonania
zakresu przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca nie może pominąć żadnej pozycji składającej się na zaoferowaną cenę.

Rozdział 13. Informacje na temat wadium

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Rozdział 14. Język postępowania

Postępowanie  jest  prowadzone  w  języku  polskim.  Wszelkie  dokumenty  sporządzane  w  języku
obcym należy składać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.  Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

Rozdział 15  .   Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach
sp.  z  o.o.,  ul.  Chorzowska  38  –  Sekcja  Zaopatrzenia  i  Zamówień  Publicznych  -  pok.  nr  19
w terminie do 17.01.2020 r. do godz. 12:00. Wykonawca może przed upływem terminu składania
ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

Rozdział 16. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia  17.01.2020 r. do godz. 12:30  w siedzibie Zamawiającego -  Zespół
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38 – pok. nr 17
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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 oraz poda wysokość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 

Rozdział 17. Informacje dotyczące umowy

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór
umowy (Załącznik nr 4)

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we
wzorze umowy (Załącznik nr 4)

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 Za-

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

Rozdział 19. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Kryterium

1. cena 

Waga (%)

      100 %

          
Oferty nie odrzucone oraz Wykonawców niewykluczonych Zamawiający będzie oceniał  według
następujących kryteriów i wag:

Kryterium

1. cena brutto – 100%

CN
IP =   -----   x  ZC

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:
IP – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,
CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
ZC – znaczenie (waga) kryterium „cena ofertowa” wyrażone w punktach
Przy  obliczaniu  punktów  Zamawiający  zastosuje  zaokrąglenie  do  dwóch  miejsc  po  przecinku
według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę spowoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po
przecinku  w górę  o  1.  Jeśli  trzecia  cyfra  po  przecinku  jest  mniejsza  niż  5,  to  druga  cyfra  po
przecinku nie ulegnie zmianie.
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Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy złożyli  te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym
ofert dodatkowych.

Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

Rozdział 20. Informacja na temat możliwości rozliczania się w walutach obcych

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN)

Rozdział 21. Termin związania  ofertą

Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 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 22. 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

Jeżeli  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
b) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  jaką

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć

d) postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział 23. Tryb udzielania wyjaśnień

1. Treść  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  wraz  z  załącznikami
zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego www.zoz.net.pl
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2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia. 

3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 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.

4. 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.

5. Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosków
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Wszelkie  wyjaśnienia,  modyfikacje treści  SIWZ oraz inne informacje związane z niniejszym
postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej www.zoz.net.pl

7. 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  na  swojej  stronie
internetowej www.zoz.net.pl

Rozdział 24. Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z  04.05.2016,  str.  1),  dalej
„RODO”, informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowi-

cach sp. z o.o., ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, tel.: 32 621 95 35, adres e-mail: se-
kretariat@zoz.net.pl;

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontakto-
wać w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
 pod adresem poczty elektronicznej: m.czyzycka@zoz.net.pl
 pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-
zanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług opiekuńczych
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.., nr 1/ZA/20  prowadzonym w try-
bie przetargu nieograniczonego;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zosta-
nie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.), dalej „ustawa Pzp” oraz
w oparciu o zapisy ustawy ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019 poz. 1429
t.j.);  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancela-
ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów za-
kładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7. W  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. posiada Pani/Pan:
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a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
**;  

d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 

*  Wyjaśnienie: skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  wyniku  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do  przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Świętochłowice, dnia 08.01.2020 r.

Sporządził:                                                                                                                          Zatwierdził:
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