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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169058-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2020/S 071-169058

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 011035381
Adres pocztowy: ul. M. Kasprzaka 17
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-211
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Marcinkowska
E-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl 
Tel.:  +48 223894806
Faks:  +48 22632-389
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wolski.med.pl
Adres profilu nabywcy: www.wolski.med.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.e-ProPublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.e-ProPublico.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
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów
Numer referencyjny: EP/22/2020

mailto:zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
www.wolski.med.pl
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www.e-ProPublico.pl
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II.1.2) Główny kod CPV
55300000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu
posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg określonych przez Zamawiającego diet leczniczych.

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
50320000
55322000
55321000
55520000
55521200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wolski w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i podawaniu
posiłków pacjentom oddziałów szpitalnych wg. określonych przez Zamawiającego diet leczniczych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
zamówienia: dietetyk:
a) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa powyżej będą w okresie realizacji zamówienia
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.);
b) w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przy każdej zmianie osoby i na żądanie Zamawiającego
(w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze) Wykonawca zobowiązuje
się przedłożyć wykaz osób, o których mowa w pkt a). wraz ze wskazaniem podstawy zatrudnienia oraz
oświadczeniami tych osób, potwierdzających fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
c) nieprzedłożenie przez Wykonawcę wykazu osób i oświadczeń w terminach, o których mowa w b) będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności na podstawie
umowy o pracę;
d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, o których
mowa w pkt powyższych - w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego
na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w dniu stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób wykonujących wskazane
czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) przez liczbę miesięcy w
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okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą
wskazane czynności, a nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 – nie dotyczy
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie szpitala.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena jadłospisów dekadowych / Waga: 10
Cena - Waga: 90

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/06/2020
Koniec: 01/06/2023
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

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:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: wykaże się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 1 000 000,00
PLN (słownie: złotych jeden milion groszy 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca: wykonał co najmniej 1 usługę odpowiadającą swoim
rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. świadczenia usługi całodobowego żywienia
pacjentów w szpitalach o liczbie łóżek co najmniej 200), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie spełnia, na podstawie –
złożonych przez Wykonawców – oświadczeń/dokumentów opisanych w rozdziale X ogłoszenia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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: 07/05/2020
Czas lokalny: 09:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Otwarcie nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie https://e-ProPublico.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
2023 rok.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na sumę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących
formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):
• pieniądzu, wpłaconym przelewem na konto nr
O PKO BP S.A 81-303 Gdynia 21 1440 1101 0000 0000 0606 2539,

https://e-ProPublico.pl/
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• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Gwarancja ma obejmować możliwość potrącenia kar umownych z zabezpieczenia.
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie
Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji pozostaje
dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni.
4. Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z poręczeniem
wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ustanowienia zastawu na papierach
wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, ustanowienia
zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
wymaga dla swej skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia
kwota powinna zostać przelana na konto Zamawiającego – wskazane w ust. 21 pkt 1) wraz z podaniem nr
postępowania. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest skuteczne z chwilą uznania na
rachunku Zamawiającego.
6. Wzór gwarancji n.w.u. należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed jej podpisaniem.
7. Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu
przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż
pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie oryginału dokumentu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w siedzibie Zamawiającego: Szpital Wolski w
Warszawie, ul. M. Kasprzaka 17, Sekcja Zamówień Publicznych, pawilon nr 6, wejście K.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony
prawnej opisane w Dziale VI ustawy.
2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami
ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych w art. 182 ustawy.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga
do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 16A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/04/2020
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