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Brodnica: Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/2/2016

Numer ogłoszenia: 25081 - 2016; data zamieszczenia:  10.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy , ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 56 668 91 00, faks 56 668 91 01.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zozbrodnica.webc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług żywienia na rzecz Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Brodnicy - sprawa nr ZP/2/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług żywienia zgodnie z opisem świadczenia usługi oraz

formularzem cenowym załączonymi do SIWZ. 2. Przedmiotem zamówienia jest również dostawa 5 sztuk wózków

gastronomicznych do transportu dań o specyfikacji technicznej opisanej w załączniku nr 6 do SIWZ - wymagań

techniczno jakościowych. Wózki z dniem protokolarnego odbioru przechodzą na własność Zamawiającego. 3.

Szczegółowy opis sposobu realizacji usługi ww. zamówienia stanowi wzór umowy - zał. nr 7 do SIWZ.

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie się z treścią SIWZ, jej załącznikami oraz uzyskanie wszelkich informacji

koniecznych do prawidłowego przygotowania oferty. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji

elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów, nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający

dopuszcza udział w wykonywaniu zamówienia podwykonawców wyłącznie w zakresie usług transportowych.

Zamawiający wymaga samodzielnego świadczenia usługi przygotowywania posiłków przez Wykonawcę. W

sytuacji gdy, Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zobligowany jest do

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25...

1 z 7 2016-03-10 13:54



wskazania tej części w ofercie. 8. Oznaczenie usługi wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych kod CPV:

55.32.10.00-6 usługa przygotowywania posiłków 55.52.00.00-1 usługa dostarczania posiłków 9. Przedmiot

niniejszego zamówienia został zakwalifikowany jako usługi o charakterze niepriorytetowym i występuje w

załączniku nr 2 w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o

charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. 2010.12.69)..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 3.388,00

zł przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w SIWZ.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania

niniejszego zamówienia, jeżeli Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w

postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do

SIWZ wystarczy złożyć w 1 egzemplarzu.) 2) wykaże, że posiada aktualną decyzję o zatwierdzeniu

przez właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki)

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że obiekt spełnia wymagania

konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz do

zapewnienia właściwego przechowywania artykułów spożywczych. Decyzja Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego ma zawierać zezwolenie na prowadzenie żywienia zbiorowego i

realizację usługi w systemie cateringowym.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy
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i doświadczenia do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Załącznik nr 2 do SIWZ wystarczy złożyć w 1 egzemplarzu.) 2) złoży wykaz wykonanych głównych

usług w którym wykaże należyte wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujących

usług: a) co najmniej 2 usług żywienia (cateringowych) o wartości łącznej usług co najmniej 150.000,00

zł brutto W celu wykazania spełniania ww. warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

usług, 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, daty wykonania i

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. Poz. 231) dowodami są: 1)

poświadczenie z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert lub 2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o którym mowa w pkt 1).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje osobą dietetyka lub technologa żywności do stałych kontaktów z Zamawiającym. W tym celu

Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ wystarczy złożyć w 1

egzemplarzu.) 2) złoży wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje osobą dietetyka lub technologa żywności do stałych kontaktów z Zamawiającym. W tym celu

Wykonawca: 1) złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr 2 do SIWZ wystarczy złożyć w 1

egzemplarzu.) 2) złoży wykaz osób (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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Zamawiający uzna za spełniony warunek znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

niezbędnej do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik nr

2 do SIWZ wystarczy złożyć w 1 egzemplarzu.)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych,  doświadczenia i  wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,  a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:
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nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale ży przedło żyć:

inne dokumenty

W celu potwierdzenia zgodnie z art.  25 ust.  1 pkt 2) ustawy, że oferowane przez Wykonawców usługi

spełniają wymagania SIWZ, Zamawiający żąda: (Podstawa prawna: § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa

Rady  Ministrów  z  dnia  19  lutego  2013  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać

zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; Dz. U. poz. 231) 1)

Jadłospis  na  okres  7  dni  (tydzień  od  poniedziałku do  niedzieli)  dla  diety  cukrzycowej.  2)  Formularz

spełniania warunków techniczno - jakościowych dla wózków gastronomicznych dostarczanych w ramach

umowy - wg załącznika nr 6 do SIWZ. Opis sposobu oceny przez Zamawiającego spełniania warunków

przedmiotu  zamówienia:  Zamawiający  uzna,  że  zaoferowane  usługi  spełniają  warunki  przedmiotu

zamówienia,  gdy  z:  1)  załączonego  do  oferty  jadłospisu będzie  wynikać,  iż odpowiada  wymaganiom

dietetycznym określonym w zał.  nr  1 pt.  Opis świadczenia usługi.  2)  załączonego do oferty formularza

spełniania  warunków  techniczno  -  jakościowych będzie  wynikać,  że  zaoferowane  wózki  odpowiadają

stawianym wymaganiom (wszystkie odpowiedzi TAK).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 2) W przypadku działania przez

pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w postaci oryginału lub

kserokopii poświadczonej notarialnie. 3) Wypełniony i podpisany formularz cenowy - załącznik nr 1A do SIWZ 4)

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby innego podmiotu w celu spełnienia warunków udziału

w postępowaniu zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy należy dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, zgodnie z poniższymi warunkami: 1) Zmiana stawki podatku VAT określonej w umowie w przypadku

zmiany ustawy o podatku Vat - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie stawki vat, wartości

brutto danej pozycji, wartość netto pozostaje bez zmian; 2) Zmiana ilości posiłów w ramach poszczególnych diet

określonych w załączniku do umowy, nieprowadząca do zwiększenia zakresu umowy i zwiększenia wartości brutto

umowy. 3) Obniżenie ceny jednostkowej netto osobodnia w przypadku propozycji obniżenia tej ceny przez

Wykonawcę. 4) Osób upoważnionych, o których mowa w § 9 umowy w przypadku rozwiązania stosunku pracy z

osobą upoważnioną do współpracy lub zmian organizacyjnych w strukturze kadrowej Zamawiającego i

Wykonawcy. Jeśli osoba oddelegowana do współpracy była weryfikowana w ramach spełniania przez

Wykonawcę warunków udziału postępowania, nowa osoba musi spełniać warunki udziału postępowania. 6)

Zmiana umowy wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia; 7) Wydłużenia terminu obowiązywania umowy o maksymalnie 3 m - ce, w przypadku nie wyczerpania

określonych w umowie ilości posiłków. Umowa w takim przypadku wygaśnie w przypadku zrealizowania dostaw

zakontraktowanych ilości lub wykorzystania całej wartości umowy lub upływu terminu na jaki została zawarta.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.zozbrodnica.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ZESPÓŁ OPIEKI

ZDROWOTNEJ Zamówienia Publiczne ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica Fax. 56 668 91 01.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  18.03.2016

godzina 10:00, miejsce: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ Sekretariat ul. Wiejska 9 87-300 Brodnica.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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