
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.szpital-nowytomysl.pl

Nowy Tomyśl: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW SZPITALA

Numer ogłoszenia: 32479 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi , ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4427314, 4427311, faks 061 4422152.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-nowytomysl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA

POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i

sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala Zamawiającego położonego w Nowym Tomyślu

przy ul. Sienkiewicza 3, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia

w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz

zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015r. poz. 594 ze

zm.) z uwzględnieniem właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, zróżnicowania, walorów

smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z

uwzględnieniem diet stosowanych w szpitalu Zamawiającego. Szczegółowe określenie diet znajduje się w zał. nr

1 do projektu umowy pkt A. Klasyfikacja diet szpitalnych. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we

własnym zakresie niezbędne pomieszczenia, urządzenia, narzędzia, materiały, surowce oraz środki

transportowe niezbędne do prawidłowej realizacji Usług składających się na przedmiot niniejszego zamówienia.

Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia nieprzerwanie, przez cały czas trwania umowy,
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co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez 7 dni w tygodniu bez względu na to czy

są to dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot.

placówek służby zdrowia. Przewidywany zakres zamówienia posiłków wynosi ok. 45.000 posiłków (osobodni)

oraz 8.500 podwieczorków dla diabetyków w okresie obowiązywania umowy. Podana przez Zamawiającego

liczba posiłków ma charakter szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie

(zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego związanych z

ilością hospitalizowanych pacjentów. W realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę obowiązuje System

HACCP regulowany: - Dyrektywą Rady 89/397/EEC z 14 czerwca 1989r. dotyczącą ochrony zdrowia ludzkiego,

urzędowej kontroli artykułów żywnościowych oraz inspekcji, pobierania prób, analiz i dokumentacji. - Dyrektywą

Rady 93/43/EEC z 10 czerwca 1993r. dotyczącą obowiązku stosowania w produkcji HACCP, wymogów higieny,

zakupów, dystrybucji i sprzedaży żywności oraz konieczności potwierdzania, że stosowane są odpowiednie

procedury postępowania w standardowych czynnościach podczas prowadzenia przedsiębiorstwa

produkcyjnego. - Ustawa z dnia 30 października 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i

żywienia oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2020 Posiłki dostarczane będą w ustalonych

porach dnia zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 1 do umowy. Samochód, w którym

Wykonawca dostarczać będzie żywność powinien być dostosowany do realizacji przedmiotu zamówienia.

Transport posiłków odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Szczegółowe wymagania odnośnie posiłków:

klasyfikacja diet szpitalnych, rozkład całodziennej racji pokarmowej na poszczególne posiłki w zależności od ich

liczby, ilość gotowego produktu w gramach w/g norm zakładowych, temperatury dostarczanych posiłków

określone zostały w Załączniku nr 1 do projektu umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ). W ramach realizacji

przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: a) przygotowywanie

dekadowych jadłospisów w zakresie diety normalnej i lekkostrawnej oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia

dietetykowi Zamawiającego, co najmniej na trzy dni przed planowanym rozpoczęciem obowiązywania danego

jadłospisu, z podaniem dokładnych nazw produktów (nazw wędlin, zup, drugich dań); b) przyjęcie dziennych

zapotrzebowań na posiłki składanych przez oddziały szpitalne za pośrednictwem dietetyka Zamawiającego

zgodnie z harmonogramem przedstawionym w pkt 3.4. SIWZ; c) przygotowanie własnym nakładem sił i środków

posiłków, z podziałem na diety, według zatwierdzonego przez Zamawiającego jadłospisu i zgłoszonych

zapotrzebowań ilościowych i dietetycznych z poszczególnych oddziałów szpitalnych zgodnie z normami i

zasadami określonymi w pkt 3.2. SIWZ; d) umieszczenie posiłków w stosownych pojemnikach - termosach (dla

potraw ciepłych i surówek) i koszach lub innych pojemnikach (dla hermetycznie zapakowanych jednoporcyjnych

pakietów zimnych) z odpowiednim podziałem na diety oddzielnie do każdej z kuchenek oddziałów:

wewnętrznego, ginekologiczno-położniczego, chirurgicznego, dziecięcego, AiIT, neurologicznego, udarowego i

ortopedycznego. Sposób pakowania posiłków określony został w pkt 3.3. SIWZ; e) dostawy posiłków kosztem i

staraniem Wykonawcy za pomocą transportu spełniającego odpowiednie wymogi sanitarne. Cena transportu

wkalkulowana będzie w cenę posiłków; f) pobieranie i stosowne przechowywanie próbek posiłków w specjalnie

przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 72 godzin zgodnie z właściwymi przepisami prawa; g) przewóz

wyżej wymienionych pojemników i ich dostarczenie do drzwi oddzielających dane oddziały szpitalne od

wewnętrznych ciągów komunikacyjnych (korytarzy) szpitala Zamawiającego zgodnie z harmonogramem
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przedstawionym w pkt 3.5. SIWZ; h) odbiór pustych pojemników po transportowanych posiłkach, ich mycie i

dezynfekcja; i) odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych. j) prowadzenie na bieżąco własnej ewidencji ilości

dostarczonych posiłków z podziałem na śniadania, obiady, kolacje, podwieczorki, diety i osobodni. k)

Wykonawca zapewni możliwość zamówienia odpłatnego całodziennego wyżywienia (śniadania, obiad, kolacja)

dla rodziców dzieci przebywających na oddziale dziecięcym. Wykonawca będzie realizował ww. czynności

zachowując należyte wymogi sanitarno-epidemiologiczne, zwłaszcza w zakresie higieny osobistej personelu

oraz warunków przygotowania, pakowania i transportu posiłków. Wykonawca odpowiada w zakresie

wykonywanych przez siebie czynności bezpośrednio przed zewnętrznymi organami nadzorczo - kontrolnymi za

utrzymanie w trakcie wykonywanych przez siebie czynności należytego reżimu sanitarnego zgodnego z

aktualnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu

zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6. do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.30.00-2, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca będzie posiadał decyzję o

zatwierdzeniu zakładu i zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej

kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rodzaju prowadzonej działalności Wykonawca

musi posiadać zezwolenie na produkcję posiłków w oparciu o surowce i półprodukty oraz produkcję w

systemie cateringowym wraz z dostarczaniem do odbiorców zewnętrznych. Wykonawca musi

posiadać opracowany i wdrożony system HACCP, którego musi przestrzegać. Zamawiający dokona

oceny spełniania warunku na podstawie analizy złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie

spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie, a

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie co najmniej dwóch usług obejmujących swoim zakresem całodobowe dostarczanie posiłków

do zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego, tj. m.in. dla pacjentów jednostki leczniczej lub

rehabilitacyjnej, zakładów opiekuńczo-wychowawczych, szkół o wartości łącznej minimum 500.000

złotych brutto. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy złożonych

dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeśli Wykonawca będzie dysponował: - kuchnią,

spełniającą wszystkie wymagania HACCP, w której będą produkowane i konfekcjonowane posiłki (z

której posiłki te będą dowożone do szpitala Zamawiającego). Kuchnia ta winna posiadać decyzję

właściwych instytucji (Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) dopuszczające

pomieszczenia do przygotowywania posiłków dla żywienia zbiorowego, w tym cateringu; oraz -

przynajmniej jednym samochodem dostawczym, spełniającym wszystkie stosowne wymagania

odnośnie przewozu środków spożywczych, posiadającym stosowną opinię dopuszczającą do

przewozu żywności przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Kuchnia musi być w

dyspozycji wykonawcy na okres nie krótszy niż planowany termin wykonywania niniejszego

zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy złożonych

dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek powyższy zostanie

spełniony jesli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art.

22 ust. 1 Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania

warunku na podstawie analizy złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku jeżeli Wykonawca będzie ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

o sumie gwarancyjnej nie niższej niż 200.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku

na podstawie analizy złożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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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;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

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 dotyczące przynależności 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.6) INNE DOKUMENTY

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

1) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
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wykonania zamówienia; w szczególności: - dysponuje kuchnią spełniającą wszystkie wymagania HACCP, w

której będą produkowane i konfekcjonowane posiłki i z której posiłki te będą dowożone do szpitala

Zamawiającego. - dysponuje przynajmniej jednym samochodem dostawczym, spełniającym wszystkie stosowne

wymagania odnośnie przewozu środków spożywczych. 2) W przypadku gdy umocowanie osoby podpisującej

ofertę nie wynika z właściwego rejestru, należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy, podpisane

przez osoby do tego umocowane zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej. 3) Formularz ofertowy sporządzony wg wzoru Zamawiającego (Druk OFERTA

stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ). 4) Określenie części zamówienia, która będzie wykonana przez

Podwykonawcę (dotyczy tylko Wykonawcy, który ma zamiar powierzyć wykonanie części zamówienia

Podwykonawcy). 5) Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26

ust. 2b ustawy składa dokumenty dotyczące: - zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, -

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, -

charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego

zamówienia na podstawie art. 23 Pzp (dotyczy m.in. tzw. konsorcjum), zobowiązani są do ustanowienia

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo

może być udzielone w szczególności: - łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument) - oddzielnie

przez każdego z nich ( tyle dokumentów ile Wykonawców) - podpisane przez osoby upoważnione do składania

oświadczeń woli każdego ze wspólników W przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik - stosowne

pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - Odległość kuchni Wykonawcy od szpitala Zamawiającego - 20

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto w wypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT

http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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(przy zachowaniu niezmienionych cen jednostkowych netto). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

umowy w zakresie: - zmiana ilości dostarczanych posiłków, - zmianę długości okresów rozliczeniowych

świadczenia usług; - zmianę okresu obowiązywania umowy. 3. Zmiana umowy w wyżej wymienionym w ppkt. 2

zakresie może nastąpić wyłącznie, gdy: - nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w

szczególności w zakresie organizacji pracy komórek korzystających z produktów objętych umową, bądź; -

nastąpi zmiana w zakresie liczby pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych Zamawiającego, bądź; -

wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu

świadczeń zdrowotnych, bądź; - w wyniku zmiany prawa możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości

świadczeń wykonywanych przez Zamawiającego, bądź; - będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów

prawa, bądź; - zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu. Zmiany treści umowy przewidziane w

ust. 2. i 3. nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.szpital-nowytomysl.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016

godzina 10:00, miejsce: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia doktora Kazimierza Hołogi ul.

Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek I piętro, pokój numer 3- Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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