
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dostawa posiłków szpitalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

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

1.3.) Oddział zamawiającego: SP ZOZ Lesko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370445072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 134698413

1.5.8.) Numer faksu: 134696408

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

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

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

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:

Dostawa posiłków szpitalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-339ca3b1-5111-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290383/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-29 15:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00020883/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Posiłki szpitalne

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:/spzozlesko.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: https://miniportal .uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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)

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https:/spzozlesko.pl/

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
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ze względu na ograniczoną ilość znaków do wpisania w
niniejsze pola zamawiający informuje , że dane na ten temat zawarte są w rozdziale 3 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ze względu na ograniczoną ilość znaków do wpisania w
niniejsze pola zamawiający informuje , że dane na ten temat zawarte są w rozdziale 3 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 8b/2021 Powtórzone II

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 kompleksowe przygotowanie , wykonanie i dostawa posiłków
szpitalnych dla pacjentów Powiatowego Szpitala w Lesku ul. Kochanowskiego 2 oraz II dań dla
Dziennego Oddziału Psychiatrycznego

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

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: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Formalny tj .warunków podanych w SWZ ( wymagana dokumentacja)
merytoryczna po prze zgodność oferowanego asortymentu z przedmiotem zamówienia , wybór
najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi kryteriami

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Średnia cena bruttowsadu do kotła

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość miejsca przygotowywanych posiłków od szpitala

4.3.6.) Waga: 10

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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: -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,
-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;
Wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej zgodnie z
przepisami o których mowa w art.61, w związku z art.62 z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia(teks jednolity Dz.U.2020.poz 2021 z poz. zm.) 
- Wykonawca winien posiadać pozytywną opinię SANEPID-u do wykonywania przedmiotu zamówienia
legitymując się aktualnym wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną
z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy,
zgodnie z art. 61-67 ustawy o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.2021 z
póz. zm)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wymagane załączniki i oświadczenia do przedmiotowych środków dowodowych: Szczegółowym
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opis przedmiotu zamówienia- zał.2A 
.Opis przedmiotu zamówienia (wymiana minimalnej gramatury produktów i potraw gotowych
Zał.2 B, szczegółowe wymagania w zakresie planowania diet Zał.2B Zał. 2 B 
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
Substancje lub produkty powodujące Alergie lub reakcje nietolerancji- zał. 2 D
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę złożone elektronicznie i oparzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wymagane załączniki i oświadczenia do przedmiotowych środków dowodowych: Szczegółowym
opis przedmiotu zamówienia- zał.2A 
.Opis przedmiotu zamówienia (wymiana minimalnej gramatury produktów i potraw gotowych
Zał.2 B, szczegółowe wymagania w zakresie planowania diet Zał.2B Zał. 2 B 
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
Substancje lub produkty powodujące Alergie lub reakcje nietolerancji- zał. 2 D
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę złożone elektronicznie i oparzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz – druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 (wypełniony, podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym i przesłany elektronicznie). W formularzu oferty Wykonawca
powinien podać adres skrzynki ePUAP email na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z niniejszym postępowaniem
Oświadczenie wstępne potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oraz 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobisty

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo złożyć wraz z ofertą.
O ile dotyczy - W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 
zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają przedmiot
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zamówienia , do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne 
(oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz dokumenty wskazane w
ust. 6 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do
wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty
lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych
przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego kluczowych
zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia

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:
wszelkie zmiany są opisane w załączniku nr 5 do SWZ tj. projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę nalezy złożyć za pośrednictwem formularza złożenie / zmiany/
wycofania wniosku lub wniosków - dostępne na ePUAP ( https:/epuap/wps/portal, udostpnionego
również na miniportalu (https: //miniPortal.uzp.gov.pl)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

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;
5 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie 
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94;
6 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
7 Zamawiający 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
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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
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.
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