
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Posiłki szpitalne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotnej w Lesku

1.2.) Oddział zamawiającego: SP ZOZ Lesko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370445072

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 4

1.4.2.) Miejscowość: Lesko

1.4.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.4.7.) Numer telefonu: 13 469 84 13

1.4.8.) Numer faksu: 134696408

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozlesko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://spzozlesko.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00246045/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-26 12:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00235496/04

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
"Posiłki szpitalne

Po zmianie: 
"Posiłki szpitalne"

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
3 Zamawiający nie przewiduje korzystania z prawa opcji.
4 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy;
5.Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt 2 ustawy;
6 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94;
7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
8 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej;
9 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej;
10 Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych
lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
11.Zamawiający nie przewiduje na podst. art. 60 i 121 ustawy, zastrzeżenia osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
12 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
13 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione art. 256.

Po zmianie: 
1.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
3 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy;
4.Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.
2 pkt 2 ustawy;
5Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94;
6Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej;
8 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej;
9Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
10.Zamawiający nie przewiduje na podst. art. 60 i 121 ustawy, zastrzeżenia osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
11 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania
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umowy.
12 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione art. 256.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1.Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

Po zmianie: 
1.Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
3. Zdolności technicznej lub zawodowe: 
-Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu 
prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w 
zakresie przygotowywani posiłków od surowca do gotowej potrawy
-Wykonawca winien posiadać opracowany i wdrożony system zarządzania 
bezpieczeństwem zdrowotny żywności oraz zapewni jakość posiłków i ich 
transport zgodnie z obowiązującym systemem analizy zagrożeń krytycznych 
punktów kontroli zw. „system HACCP”(System Analizy Zagrożeń i Krytycznych 
Punktów Kontroli ),programem GMP/GHP oraz zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 
2006r. (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.2021 z późn. zm.)
-Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym aktualne zezwolenie 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla środka transportu do transportu żywności 
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z kierowcą posiadającym aktualne badania sanitarno epidemiologiczne. 
- Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu 
do transportu żywności.
- Wykonawca winien zatrudniać :2 pracowników legitymującymi się 3 letnim 
stażem Pracy na stanowiskach związanych ze zbiorowym żywieniem, 
Wykonawca gwarantuje zatrudnić Dietetyka na umowę o pracę zapewniając 
ciągły kontakt telefoniczny z Dietetykiem w celu wyjaśnienia/ zgłoszenia 
kwestii spornych. Zatrudniony dietetyk odpowiedzialny będzie za planowanie jadłospisów
dekadowych, przeliczanie wartości 
odżywczych i kalorycznych, nadzór w trakcie przygotowywania posiłków 
(z wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3 letnim stażem na stanowisku dietetyka/
technologa żywności związanym ze zbiorowym żywieniem).
-Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie z opisem zał. 2
E do SWZ
-Wykaz usług polegających na wykonaniu lub wykonywaniu kompleksowego, zbiorowego
żywienia pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie ostatnich 3 lat zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020.r poz. 2415 § 9
ust 1 pkt 2. zał.2F zał. SWZ
- W Ofercie zał. nr 1 doz SWZ wpisać w odległości od szpitala do miejsca gdzie znajduje się
miejsce przygotowywania posiłków przez Wykonawcę lub podwykonawcę zadania. Parametr
oceniany ! Odległości od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby szpitala Lesko ul.
Kochanowskiego 2. Odległość podać w km, do jednego miejsce po przecinku. Brak zapisanego
parametru w ofercie będzie skutkował brakiem przyznania punktów za badane kryterium,
(odległość będzie weryfikowana na podstawie map google i adresów miejsc przygotowywania
posiłków najkrótsza wyświetlanych dróg) ( zapis liczbowy i pisemny) załączyć wydruk.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
1. Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z
produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy
2. Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie z opisem zał.
2 E do SWZ
3.Wykaz usług polegających na wykonaniu lub wykonywaniu kompleksowego, zbiorowego
żywienia pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie ostatnich 3 lat zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020.r poz. 2415 § 9
ust 1 pkt 2. zał.2F zał. SWZ
4. Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu do transportu
żywności.
5. Wypełniony arkusz oceny dekadowej jadłospisów załącznik nr 2 C dla diety podstawowej na
poziomie 34,0 punktów– poziom prawidłowy, który spełnia jednocześnie wymagania opisane w
tym załączniku

Po zmianie: 
1. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia- zał.2A 
2.Opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalnej gramatury produktów i potraw gotowych
Zał.2 B, szczegółowe wymagania w zakresie planowania diet Zał.2B 
3.Wypełniony arkusz oceny dekadowej jadłospisów załącznik nr 2 C dla diety podstawowej na
poziomie 34,0 punktów– poziom prawidłowy, który spełnia jednocześnie wymagania opisane w
tym załączniku – zał.2 C
4.Substancje lub produkty powodujące Alergie lub reakcje nietolerancji- zał. 2 D
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą: 
1. Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z
produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywania posiłków od surowca do gotowej
potrawy
2. Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie z opisem zał.
2 E do SWZ
3.Wykaz usług polegających na wykonaniu lub wykonywaniu kompleksowego, zbiorowego
żywienia pacjentów w podmiotach leczniczych w okresie ostatnich 3 lat zgodnie
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020.r poz. 2415 § 9
ust 1 pkt 2. zał.2F zał. SWZ
4. Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu do transportu
żywności.
5. Wypełniony arkusz oceny dekadowej jadłospisów załącznik nr 2 C dla diety podstawowej na
poziomie 34,0 punktów– poziom prawidłowy, który spełnia jednocześnie wymagania opisane w
tym załączniku

Po zmianie: 
1. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia- zał.2A 
2.Opis przedmiotu zamówienia (wymagania minimalnej gramatury produktów i potraw gotowych
Zał.2 B, szczegółowe wymagania w zakresie planowania diet 
Zał.2B 
3.Wypełniony arkusz oceny dekadowej jadłospisów załącznik nr 2 C dla diety podstawowej na
poziomie 34,0 punktów– poziom prawidłowy, który spełnia jednocześnie wymagania opisane w
tym załączniku – zał.2 C
4.Substancje lub produkty powodujące Alergie lub reakcje nietolerancji- zał. 2 D
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