Bolesławiec, dnia 21 lutego 2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na sukcesywne świadczenie usług społecznych w zakresie całodziennego żywienia pacjentów
hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych
w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 138o ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)

ZATWIERDZIŁ

…………………………………………………..

I. ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4, 59-700 Bolesławiec
tel. 75 738 02 25, fax. 75 738 00 13
e-mail: rjablonski@zozbol.eu
adres strony internetowej: www.zozbol.pl
NIP: 612-15-42-507
II. PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.
W pozostałym zakresie mają zastosowanie regulacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz
Istotnych Warunków Zamówienia.
III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług społecznych w zakresie
całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w ZOZ w Bolesławcu.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do IWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące (730 dni) od dnia zawarcia umowy ale nie
wcześniej niż od dnia 5 maja 2018 r.
V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają wymogi udziału w postępowaniu:
– dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
1.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
aktualnej (na dzień składania ofert) decyzji właściwego Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej lub warunkowo zatwierdzającej zakład Wykonawcy, o
którym mowa w art. 61, w związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. z 2017r.,
poz. 149 t.j. ze zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
1.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem
aktualnego (na dzień składania ofert) zaświadczenia z rejestru zakładów podlegających
urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez
właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o którym mowa w art. 61, w
związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(Dz. U. z 2017r., poz. 149 t.j. ze zm.), według wzoru określonego w art. 67 ust. 3 pkt 6 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. z 2017r., poz. 149 t.j. ze zm.) o bezpieczeństwie żywności i
żywienia.
- dotyczący zdolności technicznej i zawodowej:
1.3. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy przedłożą wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, których przedmiotem było lub jest świadczenie usług żywienia na rzecz
podmiotów wykonujących działalność leczniczą na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN
brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) wykonaną lub wykonywaną przez okres nie krótszy
niż 12 miesięcy – minimum jedna usługa o zakresie, czasie i wartości określonym powyżej -,
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 załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień należy złożyć wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 5 do IWZ.
UWAGA! Dowodami, o których mowa w punkcie 5.1.1.3. IWZ są: referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania.
2. Zamawiający odrzuci z przedmiotowego postępowania 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 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017r., poz. 1508 t.j. ze zm.) 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 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 t.j.)
VI. OŚWIADCZENIA DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY, W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA PODSTAOWYCH
WARUNKÓW / WYMAGAŃ
1. Na potrzeby potwierdzenia spełniania wymogów udziału w postępowaniu Wykonawca jest
zobowiązany złożyć aktualne na dzień składania ofert, w formie oryginału, oświadczenie o
spełnianiu wymogów udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do
niniejszej IWZ).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. oświadczenie,
w formie oryginału, składa każdy z nich lub oświadczenie mogą oni złożyć wspólnie na
jednym dokumencie (oświadczenie podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww.
Wykonawców).
3. Wykonawca musi złożyć oświadczenie Wykonawcy w zakresie spełnienia wymogów
dotyczących przedmiotu zamówienia, złożone zgodnie z treścią załącznika nr 4 do IWZ
4. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę wymogów udziału w postępowaniu, określonych
w rozdziale 5 niniejszych IWZ oraz na potwierdzenia spełniania kryteriów, Zamawiający
żąda:
A) przedłożenia przez Wykonawcę aktualnej (na dzień składania ofert) decyzji właściwego
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej lub warunkowo
zatwierdzającej zakład Wykonawcy, o którym mowa w art. 61, w związku z art. 62
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. z 2017r., poz. 149 t.j. ze zm.) o bezpieczeństwie
żywności i żywienia,
B) przedłożenia przez Wykonawcę aktualnego (na dzień składania ofert) zaświadczenia z
rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, prowadzonego przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, o którym mowa w art. 61, w związku z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 t.j. ze zm.),
według wzoru określonego w art. 67 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U.
z 2017r., poz. 149 t.j. ze zm.) o bezpieczeństwie żywności i żywienia

C)

przedłożenia wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, głównych usług, których przedmiotem było lub jest świadczenie
usług żywienia na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą na kwotę nie
mniejszą niż 800 000 PLN brutto (słownie: osiemset tysięcy złotych) wykonaną lub
wykonywaną przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy – minimum jedna usługa o zakresie,
czasie i wartości określonym powyżej -, 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 załączenie dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz zrealizowanych lub
realizowanych zamówień należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IWZ
UWAGA! Dowodami, o których mowa w punkcie 6.4.3. IWZ są: referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania.
D) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt 5.1.2. IWZ

VII. KONTAKT
Pytania odnośnie zapisów IWZ, sposobu złożenia oferty oraz realizacji zamówienia należy
przesłać na numer faxu: 75 738 00 13 oraz pocztą elektroniczną na adres: rjablonski@zozbol.eu.
Adres do korespondencji listownej:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
Sekcja Zamówień Publicznych
ul. Jeleniogórska 4
59-700 Bolesławiec
VIII. SKŁADANIE OFERT
Oferty w formie pisemnej w języku polskim należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, ul. Jeleniogórska 4., 59-700 Bolesławiec (Budynek
Administracji – Sekretariat, pok. nr 1; Sekretariat pracuje w dni robocze w godzinach od 7.30 do
15.00) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26-03-2018r. do godz. 09:00
IX. OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26-03-2018r. o godz. 09:30, adres jak w punkcie VIII., Sala
konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert

XI. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena – 100%

XII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy stanowi załącznik do Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik
nr 6 do IWZ)
XIII. INFORMACJE DODATKOWE
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania na usługę społeczną zawierają
Istotne Warunki Zamówienia wraz z załącznikami, które stanowią załącznik do niniejszego
ogłoszenia.

