
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 00244811/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-25 15:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00235496/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
3.6. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
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 w/w adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie u życia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz o świadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Po zmianie: 
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 w/w adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie u życia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz o świadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą: 
Odległość od punktu dostawy Lesko ul Kochanowskiego 2

Po zmianie: 
Odległość miejsca przygotowywanych posiłków od szpitala

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

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
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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
6. W Ofercie zał. nr 1 doz SWZ wpisać w jakim promieniu (odległości od szpitala) będzie
znajdować się miejsce przygotowywania posiłków przez Wykonawcę lub podwykonawcę
zadania. parametr oceniany !

Po zmianie: 
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

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
6. W Ofercie zał. nr 1 doz SWZ wpisać w jakim promieniu (odległości od szpitala) będzie
znajdować się miejsce przygotowywania posiłków przez Wykonawcę lub podwykonawcę
zadania. parametr oceniany !

Po zmianie: 
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
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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

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-10-28 10:00

Po zmianie: 
2021-11-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-10-28 12:00

Po zmianie: 
2021-11-03 12:00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00244811/01 z dnia 2021-10-25

2021-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	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 00244811/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-10-25 15:03

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00235496/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



