Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169089/01 z dnia 2021-09-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W NIDZICY
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306561
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 23
1.5.2.) Miejscowość: Nidzica
1.5.3.) Kod pocztowy: 13-100
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoz.nidzica.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zoz.nidzica.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki Zdrowotnej w
Nidzicy
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a12a0b6-0c80-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169089/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 10:54
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00022037/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów oraz centralnego zmywania
urządzeń i narzędzi służących do przechoiwywania i podawania żywności
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.zoz.nidzica.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 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
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 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.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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
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(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;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • 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.
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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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 08/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

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.
4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków
55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak
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4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje wznowienie Usług całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów
oraz centralnego zmywania urządzeń i narzędzi służących do przechowywania, przewozu i
podawania żywności po zakończeniu umowy w celu zapewnienia opieki dla pacjentów oraz ich
wyżywienia.
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość w kilometrach dowożenia gotowych posiłków od kuchni
Wykonawcy do Siedziby Zamawiającego
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: System Zewmętrznej Oceny Jakości
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

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
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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.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 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.
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

08/2021 Usługi całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Nidzicy. – 10 000 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

14. Ewentualne zmiany stawki żywieniowej mogą być spowodowane jedynie w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia 10 października 2001 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę odnośnie pracowników, przy pomocy których Wykonawca
realizuje zamówienie, oraz zmiany wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne pracowników przy pomocy których Wykonawca realizuje zamówienie, zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku
zaistnienia powyższych sytuacji zmiany stawki żywieniowej mogą jedynie nastąpić od dnia
wejścia w życie przepisów wprowadzajacych powyższe zmiany. Przed wprowadzeniem zmiany
stawki żywieniowej Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego o
proponowanym wzroście tej stawki i wykazać wzrost kosztów realizacji zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmianie o wysokość wzrostu wykazanych kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę z tego tytułu. Wykonawca kalkulując kwoty żywieniowe
powinien uwzględnić projektowaną zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w
roku 2022.
15. Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie oświadczenia, ile osób z minimalnym
wynagrodzeniem zatrudnionych jest przy wykonywaniu zamówienia na rzecz Zamawiającego.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-15 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-15 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
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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
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