
 

   

 

ZP 4 - 2017             Otwock, dnia 17.03.2017 r. 

 

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  

 

„Świadczenie usług całodziennego żywienia w formie cateringu dla pacjentów Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

w Otwocku“ 

Kod CPV: 

55520000 -1 usługi dostarczania posiłków 

55521200-0 usługi dowożenia posiłków 

55321000-6  usługi przygotowywania posiłków  

55320000-9 usługi podawania posiłków  

55322000-3 usługi gotowania posiłków  

55521100-9 usługi rozwożenia posiłków 

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego  

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL SPECJALISTYCZNY MSW W OTWOCKU 

Adres: ul. B. Prusa 1/3 05-400 Otwock 

NIP 532-101-77-68  

Regon: 010158710 

Tel. 22 779-46-71 

Fax. 22 779-46-71 

e-mail: sekretariat@zozmswia.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na zasadach określonych w art. 

138o ust. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 

r. poz. 2164 z zm.) 

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia 

www.zozmswia.pl  

mailto:sekretariat@zozmswia.pl
http://www.zozmswia.pl/


 

   

 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodziennego żywienia w formie cateringu dla 

pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku, które zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 

2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE są usługami społecznymi.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do siwz.  

Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi  

w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze 

zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 

 

5. Termin wykonania zamówienia 

Przedmiotowe usługi będą realizowane codziennie, przez okres 24 miesięcy, jednak nie wcześniej niż od 

dnia 21 kwietnia 2017 r. 

 

6. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia:  

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 

6.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

a) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez właściwy Powiatowy 

Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że Wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i spełnia 

wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu  

przygotowania posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności 

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U z 2015 r., 

poz. 594 ze zm.); 

b) aktualną decyzję dopuszczającą środek transportu do przewożenia żywności wydaną przez 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył obligatoryjny system zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składają się: 

- GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, 

- GHP -  Dobra Praktyka Higieniczna, 



 

   

 

- HACCAP – Analiza Zagrożeń i Krytyczny Punkt Kontrolny. 

d) dokument potwierdzający kwalifikacje zatrudnionego u Wykonawcy dietetyka i kucharza, bądź 

oświadczenie potwierdzające powyższe. 

 

6.1.2. posiadania zdolności technicznych lub zawodowych: 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż zrealizował, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, co najmniej 2 tożsame usługi żywienia całodziennego w formie cateringu w zakładach 

opieki zdrowotnej, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, domach pomocy społecznej, 

domach opieki, z czego co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów 

potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 

9.2.2. siwz. 

 

6.1.3. posiadania zdolności technicznych lub zawodowych: 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który do wykonania niniejszego zamówienia 

wyznaczy: 

a) min. 1 osobę na stanowisku dietetyka legitymującego się wykształceniem wyższym 

kierunkowym, posiadającą co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w 

zakładach opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo-leczniczych/domach pomocy 

społecznej/domach opieki; 

b) min. 2 osoby na stanowisku kucharza legitymujące się wykształceniem o profilu związanym z 

gastronomią, posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w 

zakładach opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo-leczniczych/domach pomocy 

społecznej/domach opieki. 

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 

9.2.3. siwz. 

 

6.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 



 

   

 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych).   

W przypadku wygaśnięcia ważności dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie 

zobowiązany do przedłożenia aktualnego.  

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonej polisy. 

 

6.2.  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5. 

6.3.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 

w pkt 6.1.1. – 6.1.4 powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

zamówienie. Warunek określony w pkt 6.2. powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia, których oferta uznana zostanie za 

najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przedstawić 

Zamawiającemu umowę regulującą współpracę między wykonawcami. 

 

7. Wykaz  dokumentów i oświadczeń wymaganych w ofercie (oferty niekompletne będą odrzucone) 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się dwuetapowo: 

Etap I – ocena wstępna, której poddawani są Wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji 

zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Etap II – ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na 

podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną 

odrzucone po analizie oświadczeń. 

7.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć: 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 3 do siwz; 

2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 4a do 

siwz; 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4b do siwz; 

4. Oświadczenie, iż w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą 2 kucharze legitymujący się 



 

   

 

wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, posiadający co najmniej 3 lata 

doświadczenia w pracy na stanowisku kucharza w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki 

zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo - leczniczych/domach pomocy społecznej/domach 

opieki oraz 1 dietetyk legitymujący się wykształceniem wyższym kierunkowym, posiadający co 

najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku dietetyka w żywieniu zbiorowym w 

zakładach opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo- leczniczych/domach pomocy 

społecznej/domach opieki - załącznik nr 7 do siwz; 

5. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że Wykonawca wdrożył i stosuje zasady systemu  

HACCP - załącznik nr 7 do siwz 

7.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 3 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, 

następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1.   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; 

2.  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie –  

załącznik nr 5 do siwz; 

3.  Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 

dysponowania tymi osobami, w tym o dysponowaniu 2 kucharzami legitymującymi się 

wykształceniem o profilu związanym z gastronomią oraz 1 dietetykiem z wykształceniem 

wyższym kierunkowym, posiadającymi co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy na stanowisku 

dietetyka w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach 



 

   

 

opiekuńczo- leczniczych/domach pomocy społecznej/domach opieki - załącznik nr 6 do siwz 

4.  Zaświadczenie o wpisie do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakładów podlegających 

urzędowej kontroli; 

5.   Aktualny wykaz środków lub środka transportu wraz z potwierdzoną kopią decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu służący 

do wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania do celów przewozu 

środków spożywczych; 

6.   Kopia opłaconej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na wartość minimum 500 000,zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej; 

7.   Aktualna opinia/decyzja właściwego terenowo Inspektoratu Sanitarnego potwierdzającą 

spełnianie wymagań koniecznych do prowadzenia zakładu żywienia zbiorowego, a w 

szczególności żywienia pacjentów hospitalizowanych, świadczenia usług cateringowych na 

zewnątrz oraz dotyczącą spełnienia wymogów sanitarnych przy przewozie / rozwożeniu 

żywności; 

8.   Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie 

należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 4c do siwz 

 

I. Dowodami, o których mowa w pkt 7.2. są: 

1)  poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert; 

2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym 

mowa w ppkt 1). 

II. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, usługi wskazane w wykazie, o 

którym mowa w pkt 7.2. zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku 

przedkładania dowodów, o których mowa w pkt I. 

 



 

   

 

8. Informacja na temat wadium 

1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł 

(słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100). Szczegółowe informacje odnośnie wadium znajdują się 

w pkt 11 SIWZ. 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

- cena - 60% 

- wsad do kotła - 40%  

 

 

10. Miejsce i termin składania ofert 

10.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 27 marca 2017 roku 

do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3 w sekretariacie lub 

przesłać pocztą.  

10.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego w Otwocku przy ul. B. Prusa 1/3, sala konferencyjna. 

 

 

11.Termin związania ofertą: 30 dni  

 

Dyrektor 
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


