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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294352-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków
2018/S 129-294352

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka
ul. Gamowska 3
Racibórz
47-400
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Zajączkowski
Tel.:  +48 327555080
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Faks:  +48 327555049
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital-raciborz.org
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków
Numer referencyjny: 11/2018

II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:przetargi@szpital-raciborz.org
http://szpital-raciborz.org
www.szpital-raciborz.org
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy, usługi cateringowej (całodzienne żywienie
pacjentów hospitalizowanych) w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na bazie kuchni Wykonawcy, zlokalizowanej
poza obiektami Zamawiającego.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy, usługi cateringowej (całodzienne żywienie
pacjentów hospitalizowanych) w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na bazie kuchni Wykonawcy, zlokalizowanej
poza obiektami zZamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala z uwzględnieniem diet i
kaloryczności,
2. dostarczanie posiłków do łóżka pacjenta (bez karmienia), porcjowanie śniadań i kolacji odbywać się będzie w
kuchence oddziałowej, natomiast obiad bezpośrednio przy łóżku pacjenta z wózków bemarowych (wyposażenie
oddziałów w wózki bemarowe leży po stronie Wykonawcy),
3. mycie sprzętu stołowo-kuchennego,
4. prowadzenie kuchni mlecznej na oddziale pediatrycznym i przygotowywanie mieszanek mlecznych.
5. Szacunkowa ilość osobodni wynosi: 7 257 miesięcznie, tj. 242 dziennie +/- 20 % (w tym średnio 25 na
oddział zakaźny, około 5-ro dzieci na mieszankach mlecznych i około 7-ro dzieci w wieku 3-18 lat na oddziale
dziecięcym),
6. w celu realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający wynajmie kuchenki oddziałowe wraz z wyposażeniem
odrębną umową,
7. odbiór i unieszkodliwianie odpadów pokonsumpcyjnych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość od kuchni wykonawcy do obiektu Zamawiającego / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Potwierdzenie jakości całodziennego zestawu żywieniowego wraz ze
sprawozdaniem z badań dla danej diety / Waga: 3
Cena - Waga: 94

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług żywienia zbiorowego z
zakresem ubezpieczenia obejmującym zatrucia pokarmowe na kwotę nie niższą niż 1 500 000 PLN.
b. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada na rachunku bankowym lub Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN lub posiada
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał zamówienie
realizowane przez okres minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania na świadczenie
usług kompleksowego całodziennego żywienia pacjentów zakładu opieki zdrowotnej z kuchni zewnętrznej
Wykonawcy i ilości pacjentów średnio 200 dzienne wraz z ofertą przedłoży wypełniony druk według wzoru
załącznika nr 4 do SIWZ.
b. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdami dopuszczonymi do
przewozu żywności – według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.
c. Dysponuje osobami (dietetyk), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
zgodnie z załączaniem nr 5 do SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzory umów stanowią załączniki nr 7 i 8 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 048-105428

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/07/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:105428-2018:TEXT:PL:HTML
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony
w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
6. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2018


