OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NR 06/PN/2018
Z dnia: 19-06-2018r.
Nazwa (firma) i adres Zamawiającego
Tryb udzielenia zamówienia

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
UL. 30-go STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej zamówienia powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień
Publicznych
Zgodnie z art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy
PROCEDURA O KTÓREJ MOWA W ART. 24aa, ust. 1 ustawy Pzp

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ)
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub
zakresu zamówienia, z podaniem
informacji o możliwości składania ofert
częściowych

1. NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO w zakładce „Przetargi”
Adres strony www.szpitaletczewskiesa.pl

Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu,
całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z
uwzględnieniem diet i kaloryczności
Kod główny CPV: 55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków
CPV: 55.40.00.00-4 Usługi podawania napojów
CPV: 55.32.10.00-6 Usługi przygotowania posiłków
CPV: 55.32.20.00-3 Usługi gotowania posiłków
CPV: 55.52.30.00-2 Usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji
Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.
Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 2 pakiety
Wykonawcy mogą złożyć swoją ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (Pakietów).
Pakiety nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia
określonego w danym pakiecie zostaną odrzucone.
Przedmiot zamówienia i jego zakres został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ

Możliwość składania ofert wariantowych

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Możliwość lub wymóg złożenia oferty
wariantowej

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

Termin wykonania zamówienia

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Dostawy sukcesywne wg. zamówień częściowych składanych przez
Zamawiającego, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Warunki udziału w postępowaniu oraz
podstawy wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
2.1.Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, posiadający aktualną i opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300.000 PLN, wraz z
dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, o ile fakt jej opłacenia nie został odnotowany na dokumencie
ubezpieczeniowym. Ubezpieczenie nie może zawierać wyłączeń szkód będących następstwem żywienia zbiorowego.
2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
2.2.1. Posiadający doświadczenie w jednoczesnym przygotowywaniu wyżywienia dla minimum 150 osób - jeśli
wykonawca składa swoją ofertę w zakresie Pakietu nr 1 lub łącznie w zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2, lub
minimum 50 osób – jeśli wykonawca składa swoją ofertę tylko w zakresie Pakietu nr 2, w okresie ostatnich trzech lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (podmiotów) na rzecz których usługi były
wykonywane, wraz z załączeniem dowodów (np. referencje) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
2.2.2. Posiadający minimum 1 dietetyka, wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia, który posiada stosowne
uprawnienia do wykonywania pracy dietetyka
2.3. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie
3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1
pkt 12-23 ustawy Pzp.
4. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
5. Nie przewiduje się wykluczenia Wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
1
1.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
1.1.1. Wypełnione oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej
JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza, określonego w rozporządzeniu wykonawczym
Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie art. 59, ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wykonawca może skorzystać z
edytowalnej wersji JEDZ, która stanowi załącznik nr 2 do SIWZ lub skorzystać z narzędzia do wypełniania
formularza udostępnionego na stronie http://ec.europa.eu/growth/espd Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu
UWAGA: Wykonawca wypełnia tylko te pola JEDZ, które związane są z wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego w SIWZ co do podlegania wykluczeniu i spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pola z
informacjami ogólnymi.
Wykonawca powinien wypełnić części: IIA, B, C, D, IIIA, B, C, D (w zakresie podstaw do wykluczenia o których
mowa w art. 24, ust. 1, pkt. 12-23 a w przypadku podmiotów na których zasobach polega Wykonawca – art. 24, ust. 1,
pkt 13-22), IVB pkt 5, IVC pkt 1b, 2 oraz cz. VI.
1.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego. – załącznik nr 5 do
SIWZ – Oświadczenie w sprawie przynależności do grupy kapitałowej
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie w sprawie
przynależności do grupy kapitałowej wnosi się pisemnie w oryginale. Oświadczenie wraz z ewentualnymi
dokumentami, o których mowa w niniejszym punkcie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
UWAGA: Jeśli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza, aby złożyć
oświadczenie w tej sprawie wraz z ofertą.
1.3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
1.3.1. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
a) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- aktualną i opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia, na kwotę nie niższą niż 300.000 PLN, wraz z dowodem opłacenia składki
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ubezpieczeniowej, o ile fakt jej opłacenia nie został odnotowany na dokumencie ubezpieczeniowym.
Ubezpieczenie nie może zawierać wyłączeń szkód będących następstwem żywienia zbiorowego.

- wykaz, zgodny ze wzorem w załączniku nr 7 do SIWZ, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług (minimum 1 usługa), polegających na jednoczesnym
przygotowaniu wyżywienia dla:
1) minimum 150 osób - jeśli wykonawca składa swoją ofertę w zakresie Pakietu nr 1 lub łącznie w zakresie
Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2,
2) minimum 50 osób – jeśli wykonawca składa swoją ofertę tylko w zakresie Pakietu nr 2
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- wykaz dietetyków Wykonawcy (minimum 1 osoba), którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego
zamówienia i którzy posiadają stosowne uprawnienia do pracy dietetyka, zgodny z załącznikiem nr 8 do SIWZ
b) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym
przez Zamawiającego, należy przedłożyć:
- Zamawiający nie wymaga dodatkowych dokumentów ani oświadczeń.
c) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne.

Informacja na temat wadium

ZAMAWIAJĄCY WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
1. Wysokość wadium na całość zamówienia ustala się w kwocie 20.000,00 Złotych Polskich (PLN)
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Z tym, że Wykonawca jest zobowiązany do wpłaty wadium jedynie w zakresie Pakietów, na które składa swoją
ofertę. Kwoty wadium dla poszczególnych pakietów przedstawiają się następująco:

PAKIET NR
PAKIET NR

1
2

16.000,00 pln
4.000,00 pln

2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych oraz poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (z tym, że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym), poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (art.45 ust. 6
ustawy PZP).
UWAGA 1: W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niż w pieniądzu, wymaga się dołączenia do oferty
oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.
UWAGA 2: W przypadku wniesienia wadium w inny sposób niż w pieniądzu, Zamawiający nie dopuszcza
ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z realizacją gwarancji / poręczenia lub innego dokumentu
przewidzianego w ustawie PZP i niniejszej SIWZ. W przypadku, gdy z treści dokumentów, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, wynikał będzie obowiązek poniesienia jakiegokolwiek kosztu związanego z ich
realizacją przez Zamawiającego, ten uzna taki dokument za wadliwy, nie spełniający wymagań Zamawiającego.
3. Wadium musi być udzielane do końca terminu związania ofertą.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego:

BANK MILLENNIUM S.A.
26 1160 2202 0000 0002 5556 5945
6. Zaleca się załączenie do oferty kopii potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej.
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7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
(jeśli takiego żądano), zgodnie z art. 46 ust. 1a ustawy PZP.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert, zgodnie z art.46 ust. 2 ustawy PZP.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Kryterium: Cena oferty (brutto)
Waga (%) - 100 %

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Termin składania ofert, adres na który
oferty muszą zostać wysłane, oraz język
lub języki, w jakich muszą one być
sporządzone
Termin związania ofertą
Informacja o zamiarze zawarcia umowy
ramowej
Informacja o zamiarze ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której
będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu
zakupów
Informacja o przewidywanym wyborze
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem
strony internetowej, na której będzie
prowadzona aukcja elektroniczna
Informacja o przewidywanych
zamówieniach o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3,
jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie
takich zamówień
Data przekazania ogłoszenia do Urzędu
Publikacji Unii Europejskiej

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj:
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, UL. 30-go STYCZNIA 57/58. 83-110 TCZEW
w SEKRETARIACIE – pok. Nr 3 - I piętro, budynek G,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00 - do dnia 02-08-2018r. do godz. 11.00
Ofertę należy sporządzić w języku polskim
Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert
NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

NIE PRZEWIDUJE SIĘ

TAK, DO 20% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO

19-06-2018r., Nr 261909-2018-PL, nr ogłoszenia: 2018/S 115-261909

Zatwierdził: Kierownik Zamawiającego
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