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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

08/2021 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: tryb podstawowy bez negocjacji

ZATWIERDZIŁ:
SWZ Zatwierdzona Przez Dyrektora ZOZ w Nidzicy w dniu 02.09.2021

Nidzica 02.09.2021

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy
Numer tel.: 89 625 05 35
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.nidzica.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.zoz.nidzica.pl/
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treścí SWZ oraz inne dokumenty zamówieniá bezpośrednio związanę z
postepowaniem̨ o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej:
https://bip.zoz.nidzica.pl/
III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 z póź zm) [zwanej dalej także „pzp”].

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
V. Opis przedmiotu zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego,
kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi
służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności. Obejmuje ona:
a. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów
z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności i
Żywienia w Warszawie oraz Instytutu Matki i Dziecka,
b. przygotowanie i dostarczenie posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 3 z Kuchni Mlecznej
Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami,
c. dostarczanie posiłków do wydzielonego miejsca w Szpitalu („miejsce dostarczenia
posiłków”), a następnie wydawanie posiłków pacjentom przez pracowników Wykonawcy (w
systemie cateringowym w dostawie do „łóżka pacjenta”),
d. odbiór naczyń z oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo -Leczniczego oraz ich transport
do zmywalni położnej w siedzibie Zamawiającego,
e. zmywanie i dezynfekcję naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń
służących do przechowywania, przewozu i podawania żywności, zgodnie z przepisami
sanitarno – epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są podmioty działalności
leczniczej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi w tym

zakresie przepisami prawa oraz procedurami i normami w zakresie żywienia i bezpieczeństwa
żywności ( polskimi i unijnymi ), a także zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej,
Dobrej Praktyki Produkcyjnej, z zasadami HACCP, jak również do przestrzegania
wewnętrznych Regulaminów i Zarządzeń Zamawiającego.
3. Integralnymi częściami umowy są dokumenty złożone przez Wykonawcę w postępowaniu
przetargowym.
4. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem Nr 5 załączonym do
SWZ. (Projekt umowy)
5. Wymagane do stosowania diety: ( opis w projekcie umowy załącznik Nr 5)
- dieta podstawowa ( normalna)
- dieta łatwo strawna ( lekkostrawna)
- dieta łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu (Wątrobowa)
- dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku
żołądkowego (Wrzodowa)
- dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów (Cukrzycowa)
- dieta bogato białkowa (Wysokobiałkowa)
- dieta ubogo białkową (Niskobiałkowa)
- dieta ubogo energetyczna
- dieta o kontrolowanej zawartości kwasów tłuszczowych
- dieta bogatoresztkowa
- dieta biegunkowa
- dieta małego dziecka 1-3 lat
- dieta eliminacyjna: bezmleczna, bezglutenowa, ubogoalergenowa
- diety o zmienionej konsystencji: płynna, papkowata/rozdrobniona/ miksowana, do
podawania przez zgłębnik,
Inne diety wg zaleceń lekarskich.
6. Wymagane godziny dostarczenia posiłków:
a. śniadanie 7:30 do 8:30
b. II śniadanie 10:00 – 10:30
c. obiad 12:30 – 13:30
d. podwieczorek 15:30 – 16:00
e. kolacja i dodatek nocny dla diety cukrzycowej – 17:30 – 18:30
7. Oddziały Zamawiającego, dla których wydawane będą posiłki:
a) Oddział Pediatryczny,
b) Oddział Chorób Wewnętrznych,
c) Oddział Ginekologiczno-Położniczy,
d) Oddział Chirurgii Ogólnej,
e) Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
f) Oddział Geriatryczny
g) Oddział wewnętrzny o profilu zakaźnym
W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotu zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i przy udziale własnego potencjału na bieżąco
aktualizować zmiany.
8. Zamawiający wymaga, aby w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia obowiązywał
10-dniowy jadłospis, i był jadłospisem urozmaiconym
Przewidywany okres obowiązywania umowy to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do
wyczerpania kwoty określonej w złożonej ofercie. Jeżeli Zamawiający w okresie 12 miesięcy
nie wykorzysta w pełni kwoty wynikającej ze złożonej oferty, umowa ulega automatycznemu
wydłużeniu o okres w którym wartość wynikająca ze złożonej ofert zostanie wykorzystana.
Na czas realizacji zamówienia, Zamawiający wydzierżawi Wykonawcy (który zostanie
wybrany w postępowaniu przetargowym) pomieszczenia, media. Wydzierżawienie

pomieszczeń oraz mediów nastąpi oddzielną umową wg projektu (załącznik nr 6). Wykonawca
dostosuje dzierżawione pomieszczenie do wymogów sanitarno-epidemiologicznych w celu
realizacji zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
1.

Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV):

a) 55.32.10.00-6 – Usługi przygotowywania posiłków,
b) 55.32.20.00-3 – Usługi gotowania posiłków,
c) 55.32.00.00-9 – Usługi podawania posiłków,
d) 55.52.00.00-1 – Usługi dostarczania posiłków.
Zamawiający wymaga złożenia wadium:
08/2021 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy. – 10 000 zł
Wadium, które będzie wnoszone w pieniądzu przelewem na konto Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy ul. Mickiewicza 23 Nr konta 85 8834 0009 2001 0000 0749
0001 w BS w Nidzicy
VI. Termin wykonania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 24 miesięcy
zawarcia umowy.
VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ , która stanowi
integralną część SWZ.
VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal
/ZOZNidzica/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania
z
miniPortalu
dostępnym
pod
adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz nnych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: sekretariat@zoz.nidzica.pl

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
pomocą poczty elektronicznej, na adres email sekretariat@zoz.nidzica.pl Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów
10. Zamawiający
nie
przewiduje
sposobu
komunikowania
się
z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych w SWZ.
9.

IX. Wskazanie osob uprawnionych do komunikowania sie z Wykonawcami
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

Radosław Tkaczyk
Kierownik Sekcji Zaopatrzenia
e-mail: r.tkaczyk@zoz.nidzica.pl

X. Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania
oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
oferta.
XI. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10)
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do
którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu
Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym
kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę.
6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym
pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych
informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na
zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności
objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.
9. Do oferty należy dołączyć:
9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

9.2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
9.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;
10.
Oferta wraz z załącznikami opisującymi przedmiot zamówienia oraz oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.
11.

Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.

12.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej
formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii
(skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.

13.
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14.
Postanowień ust. 13 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy
służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów
oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
XII. Sposób oraz termin składania ofert
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia
15.09.2021 do godz. 11:00

Oferta powinna zawierać:
1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr
1 do SWZ,
2) Oświadczenie, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących
wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,
4) Dowód wniesienia wadium.
5) Arkusz kalkulacyjny wyceny zamawianych posiłków Załącznik Nr 2 do SWZ,
6) Wykaz wykonanych usług, oraz osób skierowanych do realizacji zamówienia

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty
na „ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę
za pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika
dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
XIII. Termin otwarcia ofert
1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2021, o godzinie12:00

2.

Otwarcie ofert jest niejawne.

3. Zamawiający,̨ najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnią na stronie
internetowej prowadzonego postepowanią informacje o kwocie, jaka zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówieniá.
4. Zamawiający,̨ niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnią na stronie
internetowej prowadzonego postepowanią informacje o:
4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalnoścí gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców,́ których́ oferty zostały
otwarte;

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, którá spowoduje
brak możliwoścí otwarcia ofert w terminie określonyḿ przez Zamawiającego,̨ otwarcie ofert
nastąpi niezwłocznie po usunięcių awarii.

6. Zamawiający̨ poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie
internetowej prowadzonego postepowanią.
XIV. Podstawy wykluczenia
1.

Z postepowanią o udzielenie zamówieniá wyklucza się,̨ z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2
pzp, Wykonawcę:̨

1.1. będącegǫ osoba fizyczna,̨ któregó prawomocnie skazano za przestępstwo:̨
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej̨ albo związkų mającym̨ na celu
popełnienie przestępstwą lub przestępstwą skarbowego, o któryḿ mowa w art. 258 Kodeksu
karnego,
b) handlu ludźmi,́ o któryḿ mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o któryḿ mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwą o charakterze terrorystycznym, o któryḿ mowa w art.
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwǫ udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnegǫ pochodzenia pieniędzy̨ lub ukrywania ich pochodzenia, o któryḿ mowa w art.
299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o któryḿ mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mającę
na celu popełnienie tego przestępstwa,̨
f) pracy małoletnich cudzoziemców,́ o któryḿ mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym̨ wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których́ mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego,
przestępstwǫ oszustwa, o któryḿ mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwǫ przeciwko
wiarygodnoścí dokumentów,́ o których́ mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwǫ skarbowe,
h) o któryḿ mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym̨ wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określoný w
przepisach prawa obcego;
1.2. jeżeli̇ urzędującegǫ członka jego organu zarządzającegǫ lub nadzorczego, wspólniká
spółkí w spółcé jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółcé komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,̨ o któryḿ mowa w
pkt 1.1;
1.3. wobec któregó wydano prawomocny wyrok sadų lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków,́ opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba zė wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wnioskóẃ o
dopuszczenie do udziału w postepowanių albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatnoścí należnycḣ podatków,́ opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążącę porozumienie w sprawie spłaty tych należności;́
1.4. wobec któregó orzeczono zakaz ubiegania się o zamówieniá publiczne;
1.5. jeżeli̇ Zamawiający̨ możė stwierdzić,́ na podstawie wiarygodnych przesłanek, zė
Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mającę na celu zakłócenié
konkurencji, w szczególnoścí jeżeli̇ należąc̨ do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,́ złożyli̇ odrębnę oferty,
oferty częściowé lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu,̨ chyba zė wykażą̇,̨ zė
przygotowali te oferty lub wnioski niezależniė od siebie;
1.6. jeżeli,̇ w przypadkach, o których́ mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłóceniá konkurencji
wynikającegǫ z wcześniejszegó zaangażowaniȧ tego Wykonawcy lub podmiotu, którý należẏ z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów,́ chyba zė spowodowane tym zakłócenié konkurencji możė
być́ wyeliminowane w inny sposób́ niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowanių
o udzielenie zamówienia.

1.7 Wykonawca możė zostać́ wykluczony przez Zamawiającegǫ na każdyṁ etapie
postepowanią o udzielenie zamówieniá.

XV Warunki Udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z
odrębnych przepisów, tj. Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i obrotu przedmiotu zamówienia
,jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje.
2) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże,
że:
- wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej
dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej
300 tys. zł brutto każde, tj. polegających na świadczeniu usług żywienia zbiorowego. Sposób
dokonania oceny spełnienia warunku jest wskazanie podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz terminu wykonania i ich wartości. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zweryfikowania podanych informacji u wskazanych podmiotów. Jeżeli okaże się,
że informacje się potwierdzą z załączonymi dowodem należytego wykonania usług to
„ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek
- posiada min. jedną osobą z kwalifikacjami dietetyk/ technolog żywienia, wykształcenie
wyższe kierunkowe, min. 3-letnie świadczenie pracy na stanowisku w żywieniu zbiorowym
oraz będącą jednocześnie osobą do kontaktów wykonawcy z Zamawiającym. Ocenę spełniania
w/w warunku Zamawiający dokonana podstawie informacji zawartych w wykazie osób – które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 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
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej jeżeli wykaże że:
-zawarł polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę co najmniej 300 000,00 euro.
Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia, opłaconą polisę w wysokości 300 tyś. Euro, a w przypadku
jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.

XVI. Sposób obliczenia ceny

Kryterium Cena – znaczenie (waga kryterium) 60 % – według formuły:
KC =

CN
COB

x 60 (max liczba punktów ocenianej
oferty)

Gdzie:
KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
CN – najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Kryterium Odległość w km dowożenia gotowych posiłków od kuchni Wykonawcy
do siedziby Zamawiającego (waga kryterium) 20% - wg formuły
Oferta z najmniejszą odległością w km
Punkty odległość =--------------------------------------------x 100 x 20%
oferta badana, odległość w km
c) Kryterium jakość: System Zewnętrznej -Oceny Jakości ISO 22000:2005 w zakresie
produkcji i obrocie żywności (waga kryterium) – 20 % Jeżeli Wykonawca posiada System
Zewnętrznej Oceny Jakości ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i obrocie żywności
otrzyma – 20 pkt. w tym kryterium, Jeżeli Wykonawca nie posiada Systemu Zewnętrznej
Oceny Jakości ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i obrocie żywności otrzyma – 0 pkt, w
tym kryterium. Wykonawca, który nie określił się czy posiada System Zewnętrznej Oceny
Jakości ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i obrocie żywności – zostanie uznane, że nie
ma takiego certyfikatu otrzyma 0 pkt. w tym kryterium, Oferty oceniane będą punktowo.
Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta w tym
kryterium wynosi 20 pkt
Oferty ocenione będą punktowo. Maksymalna łączna ilość punktów jaką może otrzymać oferta
wynosi 100 pkt.
1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa
miejsca po przecinku.
3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT)
właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień
składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki
podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i
spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
(PLN).
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako
wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny, Jakości, Odległości w
KM

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość
punktów łącznie we wszystkich kryteriach
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie
mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
6.Zamawiajacy̨ wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związanią ofertą określonym w
SWZ.
7.Jezeli̇ termin związanią ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający̨ wezwie Wykonawcę,̨ któregó oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia,̇
w wyznaczonym przez Zamawiającegǫ terminie, pisemnej zgody na wybóŕ jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której́ mowa w pkt. X SWZ, oferta podlega odrzuceniu, a
Zamawiający̨ zwraca się̨ o wyrażeniė takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta
została najwyżej̇
oceniona,
chyba zė
zachodzą̨ przesłanki do unieważnieniȧ
postepowanią.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający̨ zawiera umowę̨ w sprawie zamówieniá publicznego, z uwzględnieniem̨
art. 577 pzp, w terminie nie krótszyḿ niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu̇ środkóẃ
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli̇ zostało przesłane w inny sposób́ .
2. Zamawiający̨ możė zawrzeć́ umowę sprawie zamówieniá publicznego przed upływem
terminu, o któryḿ mowa w ust. 1, jeżeli̇ w postepowanių o udzielenie zamówieniá złożonȯ
tylko jedna ofertę.̨
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.

zostanie

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które
stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli̇ Wykonawca, któregó oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od
zawarcia umowy w sprawie zamówieniá publicznego Zamawiający̨ możė
dokonać́ ponownego badania
i
oceny ofert spośród́
ofert pozostałych
w postepowanių Wykonawcóẃ albo unieważnić́ postepowanię.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej przysługują̨ Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówieniá oraz poniósł́ lub możė ponieść́ ́ szkodę̨ w wyniku naruszenia przez
Zamawiającegǫ przepisóẃ pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
2.1.niezgodną z

przepisami

ustawy czynność́ ́

Zamawiającego,̨

podjętą

w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2. zaniechanie czynnoścí w postepowanių o udzielenie zamówienia,́ do której́ Zamawiający̨
był obowiązany̨ na podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom
postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sadų. Skargę̨ wnosi się do Sadų
Okręgowegǫ w Warszawie za pośrednictweḿ Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
XX. Załączniki do SWZ
Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:
• Formularz Ofertowy Załącznik Nr 1
• Arkusz Kalkulacyjny - Załącznik nr 2;
• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 3;
• Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik
numer 5

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. 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 Pani/Pana danych osobowych jest Pan Sebastian Szewczyk

•
w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,
kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Zespół Opieki Zdrowotnej w Nidzicy, Mickiewicza 23,
13-100 Nidzica , pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zoz.nidzica.pl
•
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną
ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych spoczywający na Zamawiającym;
•
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
•
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
•
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 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 odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
•

Posiada Pan/Pani:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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.

− 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, przy czym 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 publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− 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 Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

