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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168215-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Grajewo: Usługi podawania posiłków
2018/S 075-168215

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 34
Punkt kontaktowy: Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
Osoba do kontaktów: Janusz Kiluk, Maria Sapigórska Halina Sztramko
19-200 Grajewo
Polska
Tel.:  +48 862723613
E-mail: zaopatrzenie@post.pl 
Faks:  +48 862723613
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-grajewo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa żywienia pacjentów Zamawiającego oraz zaprojektowanie i wykonanie łącznika służącego do transportu
posiłków z kuchni do budynku Oddziału Obserwacyjno -Zakaźnego

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital
Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

mailto:zaopatrzenie@post.pl
www.szpital-grajewo.pl
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Kod NUTS PL841

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa żywienia pacjentów Zamawiającego,
2) zaprojektowanie i wykonanie łącznika służącego do transportu posiłków z kuchni do budynku Oddziału
Obserwacyjno -Zakaźnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55320000, 55321000, 55322000, 71000000, 45215140, 45000000, 45215100, 45400000, 45300000,
45310000, 45320000, 45330000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 3 400 000,00 i 3 500 000,00 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Kwota wadium wynosi: 50 000,00 (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy 00/100) PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy:
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1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5
ustawy Pzp,
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek znajdowania się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:
a) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 1 000 000 (słownie: jeden milion) PLN,
b) wykaże, iż posiada środki finansowe albo zdolność kredytową lub środki finansowe i zdolność kredytową na
kwotę nie niższą niż 600 000 (słownie: sześćset tysięcy) PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże, że spełnia wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2009,
b) wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności przez Wykonawcę jest krótszy – to w tym okresie) należycie wykonał lub wykonuje co najmniej
dwie usługi polegające na żywieniu pacjentów szpitalnych. Usługi, powyższe muszą być świadczone w szpitalu
zapewniającym całodobową opiekę nad pacjentami, średnia ilość żywionych dziennie pacjentów nie może
być mniejsza niż 120 osób, a średnia wartość miesięczna każdej z usług nie może być mniejsza niż 50 000
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy) PLN,
c) zobowiąże się do wydzierżawienia na okres realizacji zamówienia pomieszczenia kuchni Zamawiającego
z wyposażeniem oraz zaplecze magazynowe i socjalne pracowników na warunkach określonych we wzorze
umowy, zawartym w Załączniku Nr 7 do SIWZ,
d) zobowiąże się do przejęcia w trybie art. 231 k.p. co najmniej 12 pracowników zatrudnionych w podmiocie
wykonującym obecnie usługę żywienia pacjentów Zamawiającego.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena brutto. Waga 60
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2. termin płatności. Waga 20
3. termin wykonania łącznika. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 02/18

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
28.5.2018 - 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28.5.2018 - 10:00
Miejscowość:
siedziba Zamawiającego (Sekretariat): ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Janusz Kiluk,
Maria Sapigórska,
Halina Sztramko.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2021 r.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
15-950 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
15-950 Warszwa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.4.2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

