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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:518204-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Usługi przygotowywania posiłków
2020/S 212-518204
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Suwałkach
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/4/PN/2020
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 62
Miejscowość: Suwałki
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Kod pocztowy: 16-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Rukścińska
E-mail: przetargi@spspzoz.pl
Tel.: +48 875626406
Faks: +48 875626402
Adresy internetowe:
Główny adres: http://spspzoz.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://spspzoz.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala
Numer referencyjny: ZP/4/PN/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
55321000 Usługi przygotowywania posiłków

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przygotowanie i dostarczenie śniadań, obiadów i kolacji na bazie kuchni oferenta zlokalizowanej poza obiektami
zamawiającego wraz z dostawą posiłków do obiektów zamawiającego w okresie 12 miesięcy.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPSP ZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest świadczenie usług
przygotowania i dostarczenia śniadań, obiadów i kolacji na bazie kuchni oferenta zlokalizowanej poza obiektami
zamawiającego wraz z dostawą posiłków do obiektów zamawiającego w okresie 12 miesięcy. Szacowana ilość
zamawianych osobodni wyniesie około 250 dziennie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ
wraz z załącznikami.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: certyfikat ISO 22000:2005 w zakresie produkcji i dystrybucji żywności / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi zaświadczenie o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających
Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z uwzględnieniem informacji w zaświadczeniu:
dokładnego adresu miejsca działalności, gdzie będą przygotowywane posiłki dla zamawiającego i zakresu
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działalności obejmującej: produkcję posiłków, prowadzenie cateringu, środków transportu dopuszczonych i
przeznaczonych do przewozu posiłków.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie zawarta w okresie od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. Zamawiający wymaga w
tym terminie nieprzerwanego, codziennego wykonywania usług objętych zamówieniem, postanowienia umowne
zawarto w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
ustaleń umowy w stosunku do treści oferty w zakresie określonym w § 12 pkt 2; § 13; § 26 projektu umowy
(załącznik nr 6 do SIWZ). Zmiany warunków umowy muszą być zgodne z art. 144 ustawy Pzp i wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 01/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Siedziba zamawiającego SPSP ZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki, pokój Sekcji
Organizacyjno-Gospodarczej, za pośrednictwem miniPortalu i ePUAPu na zasadach określonych w
SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem
(https:miniportal.uzp.gov.pl/Aplikacja Szyfrowanie.aspx) za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Warunki udziału w postępowaniu – zostały określone w rozdziale IX SIWZ.
Podstawy wykluczenia – zostały określone w rozdziale VIII SIWZ.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia – zostały określone w rozdziale XIII SIWZ.
Wymagania dotyczące wadium – zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert – zostały określone w rozdziale XXI SIWZ.
Projekt umowy – został zawarty w załączniku nr 6 do SIWZ.
Informacje dotyczące RODO zawiera rozdział XXVIII SIWZ.
Informacje wypełnienia JEDZ – zostały określone w załączniku 10 do SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy Pzp dział VI art. 179 –
198g.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/10/2020
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