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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:177319-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Olsztyn: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2017/S 090-177319

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
Olsztyn
10–561
Polska
Osoba do kontaktów: Działa Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –Stanisława Masłowska
Tel.:  +48 895386228
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl 
Faks:  +48 895386228
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss.olsztyn.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wss.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/9
Olsztyn
10-561
Polska
Osoba do kontaktów: Stanisława Masłowska
Tel.:  +48 895356228
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl 
Faks:  +48 895386228
Kod NUTS: PL622
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wss.olsztyn.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:zamowienia@wss.olsztyn.pl
www.wss.olsztyn.pl
www.wss.olsztyn.pl
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Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych.
Numer referencyjny: DZPZ/333/11UEPN/2017

II.1.2) Główny kod CPV
55300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala usług w zakresie żywienia pacjentów z dostawą
do łóżka pacjenta i wydawanie posiłków profilaktycznych.
Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Szpitala usługi związane z codzienną i całodzienną obsługą w zakresie:
a) przygotowania i dystrybucji posiłków do oddziału według zamówień z oddziałów,
z podziałem na diety, z uwzględnieniem diet specjalnych – indywidualnych z zachowaniem norm zalecanych
oraz średnioważonego zapotrzebowania na składniki odżywcze dla pacjentów,
b) odbioru naczyń od pacjenta i z oddziałów Szpitala.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala usług w zakresie żywienia pacjentów z dostawą
do łóżka pacjenta i wydawanie posiłków profilaktycznych.
Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Szpitala usługi związane z codzienną i całodzienną obsługą w zakresie:
a) przygotowania i dystrybucji posiłków do oddziału według zamówień z oddziałów,
z podziałem na diety, z uwzględnieniem diet specjalnych – indywidualnych z zachowaniem norm zalecanych
oraz średnioważonego zapotrzebowania na składniki odżywcze dla pacjentów,
b) odbioru naczyń od pacjenta i z oddziałów Szpitala.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/08/2017
Koniec: 09/08/2020
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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 wykaże, że posiada zezwolenie/pozytywną opinię właściwego
organusanitarno-epidemiologicznego świadczącego o tym, że Wykonawca jest uprawniony do
prowadzeniadziałalności gospodarczej w zakresie żywienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert posiada środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000
PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert wykonał należycie co najmniej jedną kompleksową usługę żywienia polegającą na przygotowaniu
posiłków,dystrybucji do miejsca spożycia oraz odbiór naczyń.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Postanowienia umowy zawarto w dokumentacji zamówienia tj. w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
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Przedmiotowe postępowanie zostało poprzedzone pełną procedurą w trybie przetargu nieograniczonego,
unieważnionego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp. W związku z znajomością opisu przedmiotu
zamówienia potencjalnym wykonawcom ( do powtarzanej procedury nie wprowadzono istotnych zmian )
Zamawiający postanowił skorzystać ze skróconego terminu aby zapewnić wykonawcy wybranego do realizacji
przedmiotowego zamówienia czas niezbędny do przygotowania się do świadczenia usługi ( zatrudnienie,
transport, sprzęt ).

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 10:30

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/05/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 16 B pok 2/9
10-561 Olsztyn.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@usp.gov.pl 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

mailto:odwolania@usp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2017


