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Zamawiający:  

 

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o.  

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Żwirki i Wigury 10 

 63-000 Środa Wielkopolska  

tel.: 61 285-40-31 

fax: 61 285 36 45 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych           

(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) o wartości poniżej 750 000 euro. 

 

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. 

 

 

 

Zatwierdzam: 

 

…………………………. 

 

 

 

 

Środa Wielkopolska, marzec 2020 r. 
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I. Zamawiajacy 

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o. o.  

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej 

ul. Żwirki i Wigury 10 

63-000 Środa Wielkopolska 

tel.: 61 285-40-31 

fax: 61 285-36-45 

e-mail: zamowienia@szpitalsredzki.pl 

postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy elektronicznej 

platformazakupowa.pl 

link do postępowania dostępny jest na profilu nabywcy Zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki 

godz. pracy: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.00. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Prawo zamówień 

publicznych, o wartości poniżej 750 000 euro (zamówienie na usługę społeczną). 

2. W postępowaniu obowiązujące się postanowienia niniejszego ogłoszenia. 

3. Zamówienie udzielane jest w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.  

4. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało na profilu Zamawiającego 

(https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

Zamawiającego.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1.Wspólny słownik zamówień (CPV): 

55321000-6  Usługi przygotowywania posiłków 

55521200-0  Usługi dowożenia posiłków 

55322000-3  Usługi gotowania posiłków 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez okres 12 miesięcy usługi 

przygotowywania, dowożenia i dystrybucji całodziennego wyżywienia na rzecz pacjentów 

szpitala.  

3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie bezwzględnie musi mieć wdrożony i stosować 

system HACCP, także w zakresie transportu posiłków. 
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4. Szczegółowy opis usługi określony został w załączniku nr 1 do ogłoszenia.  

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy usługi 

przygotowywania posiłków (gotowania posiłków) stanowiących przedmiot zamówienia – 

Wykonawca musi posiadać kuchnię, w której przygotowywane są posiłki. Jest to kluczowa 

część zamówienia i Zamawiający wymaga aby była wykonywana przez Wykonawcę bez 

udziału podwykonawców.  

6. Rozliczenia za świadczone usługi odbywać się będzie miesięcznie, na podstawie faktury 

VAT. Termin płatności wynosić będzie 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury, po miesiącu świadczenia usługi.  

7. Wykonawca może również dostarczać faktury zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 

2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2191), za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

8. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki: po 3 porcje wskazanych dań, 

które poddane zostaną ocenie jakościowej. Próbki nie podlegają uzupełnieniu. Oferta 

Wykonawcy, który nie złoży próbek wraz z ofertą zostanie odrzucona.  

Próbki: 

- II śniadanie dla Diety Mamy (skład dowolny) – przygotowane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie programu 

pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta 

Mamy" dla kobiety w III trymestrze ciąży, 

- zupa jarzynowa (dieta lekkostrawna) – 250 ml,  

- kolacja dla Diety Mamy (skład dowolny) - przygotowane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie programu 

pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta 

Mamy" dla kobiety w okresie laktacji, 

- II danie obiad – ryż, groszek z marchewką, udko z kurczaka, biały sos (dieta cukrzycowa). 

9. Określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia ilości dań mają charakter szacunkowy. Wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy uzależniona będzie od faktycznej ilość zamówionych w danym 

miesiącu dań. Z tytułu zamówienia mniejszej ilości dań, aniżeli zostało to określone w 

załączniku nr 1 do ogłoszenia Wykonawcy nie będą przysługiwać roszczenia odszkodowawcze.  

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  



Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

ZP/6/20 

4/26 

12. Zamawiający do niniejszego ogłoszenia załączył projekt umowy (Załącznik nr 2 do 

ogłoszenia), która zostanie podpisana z Wykonawcą. 

13. Wraz z ofertą Zamawiający zobowiązany jest przedłożyć jadłospis na pierwsze 14 dni 

świadczenia usługi. Przygotowany jadłospis podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert. Z tego też powodu jadłospis nie będzie podlegał uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca nie 

przedłoży jadłospisu wraz z ofertą jego oferta zostanie odrzucona. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

2.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu 

żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej co najmniej 500 000,00 zł 

(słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).  

Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 

dzień wystawienia tych dokumentów. 

2.3. posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał lub wykonuje nieprzerwalnie 

przez okres 12 miesięcy  dwie usługi  zbiorowego żywienia osób w formie cateringu, gdzie 

jednoczasowo żywionych jest minimum 60 osób, a wartość tej usługi wynosi co najmniej                       
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150 000,00 zł brutto każda usługa. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie spełnieniem tego warunku musi okazać się w całości jeden Wykonawca. 

Doświadczenie Wykonawców nie sumuje się. Na poczet doświadczenia zaliczona zostanie 

wyłącznie część zrealizowanej usługi. 

Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w 

postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na 

dzień wystawienia tych dokumentów, 

- dysponuje co najmniej dwoma środkami transportu do przewozu posiłków spełniającymi 

wymaga sanitarno-epidemiologiczne, 

- dysponuje osobą posiadającą wykształcenie wyższe dietetyka/technologa żywienia lub 

pokrewne. 

- dysponuje co najmniej dwoma kucharzami, z których każdy posiada minimum dwuletnie 

doświadczenie zawodowe w gastronomii. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na etapie składania ofert). 

5. 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. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi oraz dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. 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. 
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8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w ust. 3, 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: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną. 

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymóg 

dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

w zakresie posiadania zaświadczenia właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego          

o wpisie do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, 

musi spełniać każdy z Wykonawców.  

11. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu nastąpi w myśl zasady spełnia/nie spełnia. 

 

VI. Podstawy wykluczenia Wykonawcy: 

1. Zamawiający określa następujące przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 

1) Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich dwunastu 

miesięcy nienależycie wykonywał usługi gastronomiczne i z tego tytułu Zamawiający nałożył 

Wykonawcy kary finansowe; 

2)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

wykazał braku podstaw wykluczenia;  

3) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 

art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1600, z późn. zm.11)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 i 1495),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
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d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);  

4) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 3;  

5) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 

lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

6) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej 

„kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych dokumentów;  

7) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

9) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 

którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 

agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego 

postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane 

w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

10) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

11) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 



Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

ZP/6/20 

8/26 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 

2019 r. poz. 628 i 1214);  

12) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 

się o zamówienia publiczne; 

13) Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 

układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 

912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655). 

 

VII. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą: 

1.Do oferty Wykonawca dołącza: 

1.1. Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia. 

1.2. Zaświadczenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej 

kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie wzoru dokumentów dotyczących rejestracji 

i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność urzędowej 

kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

1.3. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną w wysokości co najmniej 500 000,00 zł, 

1.4. Wykaz usług (załącznik nr 4), wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, 
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1.5.Wykaz środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności, którymi Wykonawca 

będzie dostarczał posiłki do Zamawiającego (załącznik nr 5) wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie wymagań sanitarno-epidemiologicznych przez te środki 

transportu i wskazaniem podstawy dysponowania tymi środkami transportu, 

1.6. Wykaz osób: jednej osoby z wykształceniem wyższym dietetyka/technologa żywienia lub 

pokrewne oraz dwóch kucharzy (Załącznik nr 6), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji 

usług stanowiących przedmiot postępowania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia dwuletniego zawodowego w gastronomii, 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 

1.7. Aktualny odpis  z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy przedłożyć 

dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości 

– dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

1. 8. Formularz ofertowy (załącznik nr 7); 

1.9. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 

1.10. Pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania 

innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z 

innych dokumentów; 

1.11. Próbki, o których mowa w dziale III pkt 8 ogłoszenia. 

2. Oświadczenia oraz wykaz: wykonanych usług, środków transportu oraz osób Wykonawca przedkłada 

w oryginale. Pozostałe dokumenty Zamawiający może przedłożyć w oryginale lub w formie kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje 

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą).  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 
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na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 

w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1.  

4. Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach 

w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 1.1. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 

o którym mowa w punkcie 1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. Jeżeli złożone dokumenty będą zawierały błędy, będą budziły wątpliwości Zamawiającego 

lub będą niepełne Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia 

dokumentów lub złożenia wyjaśnień co do ich treści w terminie przez siebie wskazanym.  

7.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) 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. 

8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym dziale ogłoszenia dotyczące Wykonawcy 

i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.  

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

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tgltqmfyc4mzvguytoojqga
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VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe            

(Dz. z 2018 r., poz. 2188 ze zmianami), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 

stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej. 

4. Pytania muszą być skierowane na adres: 

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp. 

ul. Żwirki i Wigury 10 

63-000 Środa Wielkopolska 

tel.: 61 285-40-31 

fax: 61 285-36-45 

email: zamowienia@szpitalsredzki.pl lub za pośrednictwem profilu Zamawiającego: 

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki 

5. Ze strony zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się  

z wykonawcami oraz do potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

innych informacji przekazanych jest: 

Imię i nazwisko: Paweł Dopierała (sprawy formalne i merytoryczne),  

tel. 61 285-40-31 

6.Wyjaśnianie treści ogłoszenia:  

6.1. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień treści ogłoszenia, jednak 

nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

ogłoszenia wpłynął po upływie w/w terminu lub dotyczy udzielonych Wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17938059
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki


Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

ZP/6/20 

12/26 

6.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał ogłoszenie, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, 

w miejscu gdzie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.  

6.3. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia.   

6.4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 

pisemnej.  

6.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę  Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazano ogłoszenia, oraz zamieszcza ją także na stronie 

internetowej, w miejscu gdzie opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną.  

 

IX. Wadium 

1.Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP): 

Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie: 6 000,00 zł /sześć tysięcy złotych 00/100/. 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 

2. Forma wadium: 

2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych 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 

2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co 

najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium 

a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Szpital Średzki Serca 

Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa 

Wielkopolska na nr konta: nr 22 1440 1101 00000000 1584 9045 z dopiskiem: 
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„Wadium w postępowaniu: Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego 

Serca Jezusowego Sp. z o.o.” 

b) Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a 

dopuszczonych do wniesienia, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego - przed 

upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie 

wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane 

jako warunek konieczny. 

c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, 

tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na 

konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię 

dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. 

Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie 

jest to warunek konieczny. 

3. Termin wniesienia wadium 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie  wadium 

w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew 

przed upływem terminu składania ofert. 

4. Zwrot wadium 

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, 

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,  

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. Utrata wadium 

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana:  

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie, 

b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
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X. Unieważnienie postępowania 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w 

każdym momencie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku unieważnienia postępowania po 

upływie terminu składania ofert, Zamawiający zobowiązany jest podać uzasadnienie swojej 

decyzji.  

 

XI. Termin związania z ofertą 

Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu 

terminu składania ofert. 

 

XII.  Opis sposobu przygotowania ofert 

1.Przygotowanie oferty: 

1.1. oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej; 

1.2. koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 

1.3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę; 

1.4. oferta powinna być podpisania przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub w innym dokumencie, 

właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy; 

1. 5. zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz aby wszystkie 

dokumenty załączone do oferty były parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do 

reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest więcej osób) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne; 

1.6. oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia  

i załączniki, o których mowa w treści niniejszego ogłoszenia; 

1.7. dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 

Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje 

oraz dane; 

1.8. wszelkie poprawki lub zmiany treści naniesione przez Wykonawcę muszą być parafowane 

przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę; 

1.9. strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone. 
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2. Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji: 

2.1. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 

2.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

3. Ofertę stanowią dokumenty o których mowa w dziale VII ogłoszenia. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym 

opakowaniu (kopercie) w siedzibie spółki Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z 

siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska. 

Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób: 

Koperta zewnętrzna: 

OFERTA na wykonanie zamówienia pn. 

Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego sp. z o. o.  

 

Nie otwierać przed 9 kwietnia 2020 roku godz. 13:15 

Koperta wewnętrzna:   

Należy umieścić nazwę i adres oferenta. 

5.Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie: „ZMIANA” lub                                          

„WYCOFANIE”. 

 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1.Oferty należy składać w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu (kopercie), zgodnie z 

poleceniami wskazanymi w dziale XII ogłoszenia, adres: Szpital Średzki Serca Jezusowego   

Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, 

budynek Zarządu I piętro do 9 kwietnia 2020 roku do godziny 13:00 .Z zawartością ofert nie 

można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 

tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
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3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny. 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert:  Szpital Średzki Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. 

Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska, budynek Zarządu I piętro, dnia 9 kwietnia 

2020 roku godzina 13:15. 

 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty, musi być wyrażona w pieniądzu – w 

złotych polskich, łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT do dwóch miejsc po 

przecinku, cyfrowo i słownie.  

2. W cenie oferty mieścić się musi całkowity koszt kompletnej wykonania kompletnej usługi, 

w tym również wszelkie rabaty, upusty finansowe, podatek VAT itp. oraz koszty towarzyszące 

wykonaniu zamówienia. 

3. Cena oferty powinna obejmować wykonanie całego przedmiotu zamówienia obliczonej na 

podstawie wszystkich załączników do niniejszej SIWZ. 

4. Ceną oferty są kwoty wymienione w Formularzu Ofertowym. 

5. Ceny nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację. 

6. Wszystkie wartości pośrednie oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie ofertowej. Cena ofertowa 

po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia. 

9. Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku 

akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. 

10. W przypadku konieczności wyjaśnień dotyczących stawki podatku VAT Wykonawca 

powinien się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienie składając je nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług , Zamawiający w celu oceny 
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takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

XV.Opis kryterium, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryteria: 

1. Metoda oceny oferty: 

1.1.Cena: 

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całości zamówienia, obliczona przez 

Wykonawcę zgodnie z postanowieniami ogłoszenia, podana w „Formularzu ofertowym”. 

Oferta o najniższej cenie otrzymuje największą ilość punktów tj. 60, dla pozostałych ofert ilość 

punktów wyliczona zostanie w/g poniższego wzoru: 

C = (Cmin/Cn) x 60 

gdzie: 

C - ilość punktów dla kryterium: Cena 

Cmin - najniższa cena zamówienia brutto 

Cn - cena brutto ocenianej oferty 

1.2. Jakość 

Zamawiający dokona oceny próbek przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Dla 

dokonania oceny jakościowej Zamawiający wymaga przygotowania po trzech porcji 

następujących dań: 

- II śniadanie dla Diety Mamy (skład dowolny) – przygotowane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie programu 

L.p. KRYTERIUM WAGA PKT 

1. Cena 60 % 60 

2. Jakość 30 % 30 

3. Poprawność jadłospisu 10 % 10 
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pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta 

Mamy" dla kobiety w III trymestrze ciąży, 

- zupa jarzynowa (dieta lekkostrawna) – 250 ml,  

- kolacja dla Diety Mamy (skład dowolny) - przygotowane zgodnie z wymaganiem 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 roku w sprawie programu 

pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta 

Mamy" dla kobiety w okresie laktacji, 

- II danie obiad – ryż, groszek z marchewką, udko z kurczaka, biały sos (dieta cukrzycowa). 

Do przygotowanych porcji dostarczyć należy opis składników poszczególnych dań wraz z 

gramaturą, kalorycznością, rozkładem makroskładników, wskazaniem alergenów i 

sposobie obróbki (gotowanie, pieczenie itp.). 

 

 

Kryterium Podkryterium Oceniana cecha Max 

ilość 

pkt 

Przyznana 

liczba pkt 

Jakość II śniadanie – DIETA 

MAMY  (skład dowolny), 

III TRYMESTR  

- dobór składników 

 

 

……………………………………. 

- kaloryczność  

 

……………………………………. 

- sposób przyrządzenia 

 

…………………………………… 

zupa jarzynowa (dieta 

lekkostrawna) 

- rodzaj warzyw  

 

 

- ocenie poddany zostanie 

dobór składników śniadania 

dla danego rodzaju diety – 

max. 3 pkt. 

…………………………………………… 

- ocenie poddana zostanie 

kaloryczność przygotowanego 

śniadania – max. 2 pkt. 

…………………………………………… 

- ocenie zostanie poddany 

smak, estetyka podania 

posiłku – max. 2 pkt. 

……………………………………………. 

- ocenie poddany zostanie 

rodzaj warzyw 

wykorzystanych do 

 

 

 

3 

 

……… 

2 

 

……… 

2 

 

……… 

 

2 

 



Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

ZP/6/20 

19/26 

 

 

……………………………………. 

- kaloryczność 

 

 

……………………………………. 

- sposób przyrządzenia 

 

………………………………….. 

kolacja – DIETA MAMY  

(skład dowolny), OKRES 

LAKTACJI 

- dobór składników 

 

 

………………………………… 

- kaloryczność 

 

……………………………………. 

- sposób przyrządzenia 

 

………………………………….. 

II danie  obiad– ryż, 

groszek z marchewką, 

udko z kurczaka, biały 

sos (dieta cukrzycowa) 

- sposób przygotowania 

ryżu 

 

przygotowania zupy dla danej 

diety – max. 2 pkt.  

……………………………………………. 

- ocenie poddana zostanie 

kaloryczność zupy dla porcji 

250 ml – max. 2 pkt. 

 

…………………………………………….

- ocenie zostanie poddany 

smak, estetyka podania 

posiłku– max. 2 pkt. 

 

…………………………………………… 

 

 

- ocenie poddany zostanie 

dobór składników kolacji dla 

danego rodzaju diety – max. 3 

pkt 

…………………………………………… 

- ocenie poddana zostanie 

kaloryczność przygotowanej 

kolacji – max. 2 pkt. 

……………………………………………. 

- ocenie zostanie poddany 

smak, estetyka podania 

posiłku– max. 2 pkt. 

………………………………………….. 

 

 

- ocenie poddany zostanie 

smak, grubość ryżu, jakość 

gotowania – max 2 pkt. 

 

 

 

……… 

 

2 

 

…….. 

2 

 

……… 

 

 

3 

 

 

………

2 

10 2

2 

……… 

2 

 

……… 

 

 

2 
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……………………. 

- sposób przygotowania 

groszku z marchewką 

…………………………. 

- sos 

 

 

………………………. 

- udko z kurczaka 

 

………………………… 

- kaloryczność 

………………………………………….. 

- ocenie poddany zostanie 

smak, jakość ugotowania, 

sposób podania – max  2 pkt. 

…………………………………………… 

- ocenie poddana zostanie 

gęstość sosu, smak 

 

………………………………………… 

- ocenie poddana zostanie 

smak, sposób ugotowania, 

sposób podania 

…………………………………………. 

 - ocenie poddana zostanie 

kaloryczność przygotowanego 

II dania obiadu – max. 2 pkt. 

 

……… 

2 

 

……… 

 

2 

 

……. 

2 

 

…….. 

2 

 

   30  

W kryterium jakość Wykonawca może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 1 pkt – 1 % 

Jeżeli w określonym „podkryterium” wszystkie przedstawione do oceny cechy dań 

Wykonawców są jednakowe i nie można wskazać elementów lepszych i gorszych, to 

wszystkim ofertom - Wykonawcom przyznawana jest maksymalna liczba punktów (po 3 lub 2 

pkt. dla każdego podkryterium). Jeżeli możliwe jest zróżnicowanie przedstawionych do oceny 

cech w zakresie określonego „podkryterium”, to wskazuje się cechę najlepszą, której przyznaje 

się maksymalną liczbę punktów tj. „3” lub „2” oraz najgorszą, której przyznaje się „0” 

punktów. Cechom ocenionym jako gorsze od najlepszej i lepsze od najgorszej, przyznaje się 

liczbę punktów pośrednią tj. „1” punkt. Oceny jakościowej przygotowany posiłków dokona 

trzyosobowa komisja przetargowa powołana uchwałą zarządu.  

Z przeprowadzonej oceny jakości, każdy członek komisji sporządza po jednym protokole oceny 

dla każdego Wykonawcy, którego produkty podlegają ocenie. Komisja przetargowa sumuje 

liczbę punktów przyznaną przez członków komisji poszczególnym produktom w ramach 

badanego „podkryterium”. Następnie wylicza średnią liczbę punktów danego podkryterium. 
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Suma średnich poszczególnych „podkryteriów” stanowi liczbę punktów przyznaną danemu 

Wykonawcy. 

1.3.Poprawność jadłospisu 

Wykonawca z ofertą zobowiązany jest dostarczyć pełny jadłospis na pierwsze czternaście dni 

świadczenia usługi żywienia (od 1 maja do 14 maja).  

Przygotowany jadłospis musi uwzględniać diety, dla których opracowania jadłospisu oczekuje 

Zamawiający. Jadłospis musi zawierać informacje o: 1) rodzaju posiłku i składzie produktów 

(np. śniadanie: bułka żytnia, masło, pomidor itd.); 2) wartości energetycznej (kaloryczności) i 

wartości odżywczej (ilość białka, węglowodanów, w tym cukrów, tłuszczu, w tym nasyconych 

kwasów tłuszczowych, soli) w 100 g i porcji posiłku; 3)sposobie obróbki (pieczenie, gotowanie 

itp.), 4) alergenach, 5) gramatury posiłków. 

Poprawność jadłospisu 

Oceniana cecha (podkryterium) Max. ilość punktów 

Opracowanie jadłospisu dla diet wymaganych przez 

Zamawiającego 

2 

Określenie gramatur poszczególnych posiłków 1 

Określenie kaloryczności poszczególnych posiłków 1 

Wyszczególnienie alergenów 1 

Brak powtarzalność rodzaju zupy w okresie 14-dniowym 1 

Brak powtarzalności II dania w okresie 14-dniowym 1 

Ujęcie rozkładu makroskładników dla poszczególnych posiłków 1 

Uwzględnienie sezonowości produktów 1 

Sposób obróbki dań 1 

Razem 10 

Oceny poprawności jadłospisu dokonują członkowie komisji przetargowej przyznając punkty 

na zasadzie „spełnia – 1 punkt”/ „nie spełnia – 0 punktów”. 1 pkt – 1% 
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Z przeprowadzonej oceny poprawności jadłospisu komisja przetargowa łącznie sporządza 

jeden protokół oceny dla każdego Wykonawcy, którego jadłospis podlega ocenie.  

2. Oferta, która uzyska największą ilość punktów z poszczególnych kryterium cena będzie 

ofertą najkorzystniejszą. Punktacja będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

XV. Formalności po wyborze oferty 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani 

przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem 

umowy o niniejsze zamówienie Zamawiający może żądać stosownej umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców.  

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

4) unieważnieniu postępowania. 

3. Informacje o których mowa w punkcie 2 ppkt 1 i 4 Zamawiający zamieszcza na stronie 

internetowej.  

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny 
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XVI. Odrzucenie oferty Wykonawcy 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach: 

1) niezłożenia wraz z ofertą próbek lub jadłospisu, które to podlegają ocenie Zamawiającego, 

2) zastosowania przez Wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej 

z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz niewłaściwej stawki podatku 

akcyzowego, 

3) jej treść nie odpowiada warunkom określonym w treści ogłoszenia, 

4) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu, 

5) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 

6) Wykonawca nie wyraził zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawki oczywistych 

omyłek w treści oferty. 

 

XVII. Zawarcie umowy 

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony odrębnym pismem o 

terminie, sposobie i miejscu zawarcia umowy.  

 

XVIII. Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy poza 

kluczowymi częściami, które muszą być wykonywane przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców o 

ile są oni znani Wykonawcy na etapie składania ofert.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

5. Przepisy działu stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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XIX. Klauzula 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”, informuję, że:  

 Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Średzki Serca Jezusowego 

Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Żwirki i Wigury10, kod pocztowy 

63-000 Środa Wielkopolska tel. 61 285 40 31. Inspektorem ochrony danych w Szpitalu 

Średzkim Serca Jezusowego Sp. z o. o. jest Pani Monika Goińska-Roszyk; e-mail: 

kancelaria@goinskaroszyk.pl 

 Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia na usługi społeczne nr ZP/6/20. 

 Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom 

(zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem 

szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

W przypadku podpisania z Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną 

umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego.  

 W niektórych sytuacjach administrator ma prawo przekazywać Państwa dane dalej (jeśli 

jest to konieczne) aby móc wykonywać usługi. Przekazywanie Państwa danych nastąpi 

podmiotom przetwarzającym z którymi spółka zawarła umowy w szczególności: 

- na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów 

informatycznych, 

- na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting poczty 

elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak 

wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 

wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także 

firma (podmiot przetwarzający) z którą spółka zawrze umowę na niszczenie dokumentów 

archiwalnych. Odbiorców wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności 

pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 
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Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują zadania 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz bank przez który spółka będzie 

Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z Państwem umowy). 

 Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim 

była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny 

z obowiązującymi przepisami archiwalnymi. 

 Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 

 Mają Państwo: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych***; 

- 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****;   

Nie przysługuje Państwu: 

 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 

 W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa 

dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG – z wyłączeniem szczególnych 

przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

 
* RODO - Rozporządzenie 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. 
** Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub daty 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

*** 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 
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publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

XX. Załączniki 
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Załącznik nr 3: Oświadczenie w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw wykluczenia 

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych usług 
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