
 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

01-211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 

 

 

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

 

na:  

  

 

„Świadczenie usług w zakresie  żywienia pacjentów”  

 

   

NUMER SPRAWY 
 

EP/22/2020 

 

postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 EURO, do których 

zastosowanie mają przepisy Rozdziału 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

  

 

ZATWIERDZIŁ: 

 

Taida Muchla – Jastrzębska 

Z-ca Dyrektora ds. Organizacyjno – 

Eksploatacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Materiały przygotowane przez Komisję powołaną  

Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Nr 54/2020, w dnia 3 kwietnia 2020 roku, W składzie:  

Małgorzata Marcinkowska  – ……………………………… 

Edyta Wilga   – ……………………………… 

Małgorzata Rydel - Pernak  – ……………………………… 



 
 

Strona 2 z 50 

 

Halina Choderska   – ……………………………… 

Beata Kurzawa     – ……………………………… 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY 

 

Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,  

01 – 211 Warszawa ul. M. Kasprzaka 17 

tel. nr 22/38 94 808, fax nr 22/632 38 93 

e – mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl  

Adres internetowy: www.wolski.med.pl  

Platforma: https://e-ProPublico.pl/  

 

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Rozdziale 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych dalej zwaną uPzp na usługi społeczne, których wartość zamówienia  

przekracza kwotę określoną w art. 138g ust. 1 pkt. 1, tj. kwotę 750 000,00 EURO. 

 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa całodobowego żywienia pacjentów 

na poszczególne oddziały szpitala polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i 

podawaniu do stolika lub szafki przyłóżkowej pacjenta posiłków zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco przez Zamawiającego.  

3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

3.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków  

55.32.00.00-9 – usługi podawania posiłków 

55.32.20.00-3 – usługi gotowania posiłków 

55.32.10.00-6 – usługi przygotowywania posiłków 

55.52.00.00-1 – usługi dostarczania posiłków 

55.52.12.00-0 – usługi dowożenia posiłków 

3.4  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 

mailto:zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
http://www.wolski.med.pl/
https://e-propublico.pl/
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Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób 

wykonujących wskazane czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) przez liczbę miesięcy w 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. 

3.5 Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 - nie dotyczy 

3.6 Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Szpitala. 

 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 

PKT 6 I 7 UPZP 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 uPzp. 

 

6. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

7. WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW  

 

7.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednak 

Zamawiający zastrzega, że wykonanie kluczowych części zamówienia polegających na 

wytwarzaniu posiłków Wykonawca winien wykonać samodzielnie.  

7.2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi 

w ofercie wskazać część (zakres zamówienia), którą wykonywać będzie rzeczywiście w 

jego imieniu podwykonawca i podania firm podwykonawców.  

7.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

7.4. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz ofertowy. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy 

wskazać w formularzu „nie dotyczy”. W przypadku niewskazania części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, 

przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez 

Wykonawcę.  

7.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

 

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy począwszy od dnia 01 czerwca 2020 roku, zgodnie 

z zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

 

9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 
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9.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie: 

9.1.1. art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 

1.1.2 art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - w stosunku do których nie otwarto likwidacji, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie jest 

przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd nie 

zarządził likwidacji jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 

2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub 

którego upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791); 

 

Ocena spełnienia w zakresie wykluczenia zostanie dokonana wg formuły spełnia, nie 

spełnia, na podstawie - złożonych przez Wykonawców – oświadczeń/dokumentów 

opisanych w rozdziale X ogłoszenia. 

 

1.2 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 

oraz 16–20 lub ust. 5 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; 

1.3 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

1.4 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu: 

9.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów -  

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  

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 zł (słownie: złotych jeden 

milion groszy 00/100) 

9.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej -  

https://sip.lex.pl/#/document/18208902?unitId=art(332)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17021464?unitId=art(366)ust(1)&cm=DOCUMENT
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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. 

 

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

9.3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

9.4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 10 ust. 1 pkt 1)-5). 

9.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:  

1.4.2 Warunki określone w pkt. 9.1 winien spełniać każdy z Wykonawców 

samodzielnie, warunki określone w punkcie 9.4 winien spełniać co najmniej 

jeden z tych Wykonawców; 

1.4.3 Wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

1.4.4 Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 

ustawy Pzp.  

1.4.5 Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia 

w odniesieniu do każdego z podmiotów złożenia dokumentów wymienionych w 

punkcie 6.5    

9.6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców składających 

ofertę wspólnie. 

 

 

10. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH   SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW  WYKLUCZENIA 

 

10.1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą (na podstawie art. 138 

n ustawy) w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu spełnia warunki 

udziału  

w postępowaniu, a także, że oferta nie podlega odrzuceniu: 

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

ogłoszenia, 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert; 

3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
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opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 15, - 

wzór stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia 

4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – na 

potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 22 - 

wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia 

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy. 

6) Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: złotych jeden milion groszy 00/100), 

7) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 

1 usługi odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 

zamówienia (tj. świadczenia  usługi całodobowego żywienia pacjentów w 

Szpitalach o liczbie łóżek co najmniej 200) oraz załączeniem dokumentów 

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

sporządzony według wzoru wykazu stanowiącego Załącznik nr 6 do ogłoszenia, 

8) Aktualny odpis z właściwego rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inny dokument potwierdzający w 

sposób wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru 

zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej). W przypadku Wykonawców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą 

przed wejściem w życie ustawy  z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku Nr 136 poz. 914 z późn. zm.) – co najmniej 

posiadanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem 

żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy 

(warunek dotyczący kuchni, w której będą przygotowywane posiłki), 

9) Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem 

żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy 

(dotycząca kuchni, w której będą przygotowywane posiłki). W przypadku 

Wykonawców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed wejściem w życie 

powyższej ustawy – co najmniej posiadanie decyzji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego 

działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania 

posiłków od surowca do gotowej potrawy (warunek dotyczący kuchni, w której 

będą przygotowywane posiłki), 

10) Protokół ostatniej kontroli Sanepidu, 

11) Certyfikat HACCP, 

12) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 - 5, składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

10.2. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach 

lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz 

dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

10.3. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 10, inne niż oświadczenia, składane są w 

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,  poprzez złożenie na 

każdej zapisanej stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z 
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oryginałem”. 

10.4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w 

zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.6. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do 

treści art. 24 ust.11. (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 

stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o 

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w 

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że 

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Oświadczenie należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 7 do ogłoszenia. 

10.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o 

których mowa w ust. 10.1 pkt 5) składa informację, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości wydany przez właściwy organ kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

10.8. Dokumenty, o których mowa w ust. 10.7, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w ust. 10.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10.8 stosuje 

się. 

10.10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o 

których mowa w ust. 10.1 pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 

przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy 

organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13), 14), 21). Dokument powinien 

być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

10.11. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 

dotyczy dokument wskazany w pkt w ust. 10.1 pkt 2), składa dokument, o którym mowa 

w punkcie 10.10, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, 

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 

miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 

właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

10.12. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów określonych w ogłoszeniu, 

lub oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
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wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

10.13. W postępowaniu stosuje się art. 89 oraz art. 93 ustawy Pzp. 

 

11.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1219), z 

zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej. 

11.2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty (w tym JEDZ) przez 

Wykonawcę, jest platforma on-line pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: 

”Platforma”). 

11.3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

11.4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Wykonawcy (https://e-

propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf). 

Wykonawca przystępując do postępowania  akceptuje warunki korzystania z Platformy 

określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/ 

oraz uznaje go za wiążący. 

11.5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email zamowieniapubliczne@wolski.med.pl, z zastrzeżeniem pkt. 7.2. 

11.6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. 

U. z 2017r. poz. 1219), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 

fakt ich otrzymania.  

11.7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania) lub datą 

ogłoszenia w BIP.  

11.8. Wykonawca może samodzielnie wycofać/usunąć przesłany przez Platformę JEDZ. 

Operacja wycofania jest możliwa do upływu terminu składania ofert.  

11.9. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające 

na korzystanie z Platformy: 

1. Stały dostęp do sieci Internet, 

2. posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), 

3. komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo 

Linux, 

4. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z 

najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych 

(Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), 

5. włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. 

11.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości 

do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx. .xml.  

11.11. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 

https://e-propublico.pl/
https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf
https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf
https://e-propublico.pl/
mailto:zamowieniapubliczne@wolski.med.pl
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2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

jako: 

a) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf należy podpisywać 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; 

b) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx. 

.xml) należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie 

XAdES. 

11.12. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru 

danych: 

a) Załączona i przesłana przez Wykonawcę za pomocą Platformy oferta, nie jest 

widoczna dla Zamawiającego do upływu terminu składania ofert i 

przechowywana jest na serwerach Platformy jako zaszyfrowana. Zamawiający 

otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu składania ofert.   

b) Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do 

dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  

wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”. 

c) O terminie przesłania dokumentów decyduje czas pełnego przeprocesowania 

transakcji pliku na Platformie.  

11.13. Obowiązek złożenia dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również dokumentów  

składanych na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

11.14. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego 

ogłoszenie. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 

ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert 

11.16. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 11.15, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

11.17. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 

którym mowa w pkt 11.15. 

11.18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 

przekazał ogłoszenie , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli ogłoszenie jest 

udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

11.19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

11.20. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

w sprawach merytorycznych: Wilga Edyta  tel. tel. 22 38 94 878, 

w sprawach formalnych: Małgorzata Marcinkowska  

e-mail: zamowieniapubliczne@wolski.med.pl, tel: 22 38-94-806 

 

12.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

12.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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13.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

13.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni.  

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 

związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 

wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, 

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

14.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

14.1   Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, należy złożyć pod rygorem 

nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

do dnia 7 maja 2020r. opisane w następujący sposób: „Oferta na: „Świadczenie usług w 

zakresie  żywienia pacjentów’’ Sprawa nr EP/22/2020. 

14.2    Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby 

posiadające Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. 

14.3  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.   

14.4  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszego ogłoszenia. 

14.5  W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy 

dołączyć tłumaczenie na język polski. 

14.6  Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.), zgodnie z art. 8 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych informacje takie muszą, na dzień składania 

ofert, być zgromadzone w odrębnym pliku oraz oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ 

– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Na dzień składania ofert, Wykonawca musi 

wykazać, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie 

informacje zawarte w ofercie będą uważane za ogólnie dostępne i mogą być 

udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania, 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących 

tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji 

spowoduje ich odtajnienie. 

14.7   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

14.8    Zmiana / wycofanie oferty: 

1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania 

ofert 

zmienić lub wycofać ofertę, 

2)  sposób zmiany / wycofania oferty opisuje punkt 6.3 Instrukcji dla Wykonawców 

(https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-

%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf)  

14.9     Złożona oferta powinna zawierać: 

1) Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

ogłoszenia, 

https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf
https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20-%20Podręcznik%20Wykonawcy.pdf
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2) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca 

pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia.  

3) Oświadczenia i dokumentu zgodnie z rozdziałem 10 ogłoszenia. 

 

15.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

15.1. Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia, należy złożyć pod rygorem 

nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym do dnia 28 kwietnia 2020 roku  do godziny 09:00, opisane w następujący 

sposób: „Oferta na: „Świadczenie usług w zakresie  żywienia pacjentów” Sprawa nr 

EP/22/2020 

15.2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. 

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

15.3. Otwarcie ofert nastąpi w pawilonie numer 6 Szpitala Wolskiego, wejście K, parter, w 

Sekcji zamówień publicznych, w dniu 7 maja 2020 r. o godz. 09:30 

15.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

15.5. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy oraz adresy Wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny, terminów wykonania zamówienia i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

15.6. Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert 

zamieszcza na stronie internetowej informacje wymienione w pkt. 15.4 i 15.5.  

 

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

16.1. Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb. 

16.2. Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 

2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

16.3. Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty produktów spożywczych i żywnościowych, kosztów pracy 

oraz sprzętu, transportu, opłaty i podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz 

podatek akcyzowy. 

16.4. Cena oferty brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiąca 

podstawę oceny oferty i służąca do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty, 

dotyczy całodziennego wyżywienia jednej osoby, obejmującego wszystkie elementy 

składowe przedmiotu zamówienia, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia i stanowi sumę cen brutto. Cenę należy obliczyć w Formularzu cenowym 

(załącznik nr 1 do opz oraz do formularza oferty) w następujący sposób: 

 Wykonawca podaje cenę jednostkową brutto każdego posiłku (a. b. c ), w każdej 

diecie (1, 2, 3 ….15) (kolorowe pola w formularzu) 

 Sumuje ceny jednostkowe brutto poszczególnych posiłków otrzymując cenę 

całodziennego wyżywienia jednej osoby i wpisuje ją w wierszu z określeniem rodzaju 

diety (1, 2, 3 ….15) 

 Wartość brutto w kolumnie 5 oblicza mnożąc ceny jednostkowe brutto posiłków przez 

ilość posiłków (kolumna 3 x 4) 

 Wartość średniomiesięczną oblicza sumując wartości za wszystkie posiłki we wszystkich 

dietach i wpisuje ją w kolumnie 5 w wierszu „Razem miesięcznie” 

 W wierszu „Razem (3 lata) oblicza wartość całej ofert mnożąc miesięczną wartość 

przez 36, a następnie wpisuje ją do formularza ofertowego. 

 

16.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie miesięczne liczone w oparciu o 

ceny jednostkowe za  za rzeczywistą ilość dostarczonych posiłków każdego rodzaju 
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16.6. Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

16.7. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.  

16.8. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją 

zamówienia i obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą. 

16.9. Koszty mediów, w tym: energii, wody i kanalizacji ponosi Zamawiający. 

16.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty 

będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

 

17.  INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

 

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich. 

 

18.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY  

 

18.1. Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są: 

 

Lp. Kryterium Ranga 

1. Cena brutto oferty 90% 

2. Ocena jadłospisów dekadowych   10% 

Razem 100% 

 

18.2. Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) W kryterium nr 1 – Cena brutto oferty – maksymalną ilość punktów, tj. 90 otrzyma 

oferta z najniższą cenę brutto oferty, natomiast pozostałe oferty otrzymają 

odpowiednio ilość punktów wynikającą z obliczeń zgodnie z poniższym wzorem:  

R
Cob

C
C 

min
 

gdzie: C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena brutto oferty 

Cmin – najniższa zaoferowana cena brutto oferty 

Cob – cena brutto oferty w badanej ofercie 

R – ranga  

2) Kryterium nr 2 – Ocena jadłospisów dekadowych 

W celu oceny oferty w kryterium „Ocena jadłospisów dekadowych” Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić jadłospis dekadowy dla każdego n/w rodzaju diety: 

 

dieta zwykła (podstawowa) 

dieta zwykła (podstawowa) dla 

dzieci i młodzieży 

dieta lekkostrawna 

dieta wątrobowa 
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dieta trzustkowa 

dieta niskobiałkowa 

dieta wrzodowa 5 posiłkowa 

dieta cukrzycowa 5 posiłkowa 

dieta wysokobiałkowa 5 posiłkowa 

dieta bezglutenowa 

dieta bezmleczna 

dieta wegańska 

dieta wegetariańska 

dieta płynna / płynna wzmocniona 

 

W każdym jadłospisie dekadowym należy określić: 

 Skład posiłku 

 Wartość kaloryczną (kcal) 

 Skład (w gramach) białka, tłuszczów, węglowodanów 

 Alergeny  

 

Sposób przyznawania punktów: 

 

Za jadłospis zawierający  

a) W każdym dniu 

a. Warzywo lub owoc w każdym posiłku 

b. Mleko i/ lub przetwory mleczne w dwóch posiłkach dziennie  

c. Zupę mleczną do śniadania (nie licząc diety cukrzycowej)  

d. Masło 82% tłuszczu 

 

b) W całej dekadówce 

a. 3 różne owoce do śniadań i kolacji 

b. 3 różne warzywa do śniadań i kolacji 

c. 5 różnych produktów zbożowych lub skrobiowych do obiadu dla diety 

cukrzycowej oraz podstawowej i jej modyfikacji 

d. 3 różne produkty zbożowe lub skrobiowe do obiadu dla diety łatwostrawnej i 

jej modyfikacji 

e. 2 posiłki zawierające ryby  

f. Przewagę mięsa drobiowego nad wieprzowym 

otrzymuje 10 pkt 

 

Za jadłospis zawierający: 

a) W każdym dniu 

a. Warzywo lub owoc w dwóch posiłkach dziennie 

b. Mleko i/ lub przetwory mleczne w jednym posiłku  

c. Zupę mleczną do śniadania (nie licząc diety cukrzycowej)  

d. Masło 82% tłuszczu 

 

b) W całej dekadówce 

a. 2 różne owoce do śniadań i kolacji 

b. 2 różne warzywa do śniadań i kolacji 

c. 3 różne produkty zbożowe lub skrobiowe do obiadu dla diety cukrzycowej oraz 

podstawowej i jej modyfikacji 
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d. 3 różne produkty zbożowe lub skrobiowe do obiadu dla diety łatwostrawnej i 

jej modyfikacji 

e. 1 posiłek zawierający ryby  

f. Przewagę mięsa drobiowego nad wieprzowym 

otrzymuje 5 pkt 

 

Za jadłospis zawierający: 

a) W każdym dniu 

a. Warzywo lub owoc w jednym z trzech posiłków 

b. Mleko i/ lub przetwory mleczne rzadziej niż raz dziennie  

c. Brak zupy mlecznej do śniadania (nie licząc diety cukrzycowej)  

d. Brak masła 82% tłuszczu 

 

b) W całej dekadówce 

a. 1 rodzaj owoców do śniadania i kolacji 

b. 1 rodzaj warzyw do śniadania i kolacji 

c. 2 różne produkty zbożowe lub skrobiowe do obiadu dla diety cukrzycowej oraz 

podstawowej i jej modyfikacji 

d. 2 różne produkty zbożowe lub skrobiowe do obiadu dla diety łatwostrawnej i 

jej modyfikacji 

e. Brak ryb 

f. Przewagę mięsa wieprzowego nad drobiowym 

otrzymuje 0 pkt 

 

3) W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do 

dwóch miejsc po przecinku. 

4) Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wynosi 100 pkt. 

5)  Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę 

najkorzystniejszą. 

 

19.  INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty  

z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

20.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OEFRTY W CELU ZAWRACIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

20.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do dopełnienia 

następujących formalności: 

1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 

umocowanie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty, 

2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni 

zobowiązani, przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

20.2 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 20.1 pkt 1) – 2), przez Wykonawcę, 

którego oferta została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed 

podpisaniem umowy, Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp). 
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21.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

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, 

 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. 

 

22.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

  

22.1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia. 

22.2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały 

przewidziane  

w załączniku nr 8 do ogłoszenia – Istotne postanowienia umowy.  
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23.  POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp. 

 

 

24.  ZAŁACZNIKI DO OGŁOSZENIA  

 

załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  

załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia  

załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy 

załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy 

załącznik nr 6 - Wykaz usług  

załącznik nr 7 - Informacja o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej  

załącznik nr 8 - istotne postanowienia umowy  
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia / Załącznik nr 1 do umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa całodobowego żywienia pacjentów 

na poszczególne oddziały szpitala polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i 

podawaniu do stolika lub szafki przyłóżkowej pacjenta posiłków zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz 

diet i ilości posiłków będący podstawą obliczenia ceny stanowi załącznik nr 1 do OPZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie modyfikacje diet pod względem konsystencji (diety 

miksowane, miksowane do żywienia przez zgłębnik lub przetokę, mielone, przecierane, 

płynne).  

3. W szpitalu znajduje się 10 kuchenek, które obsługują 13 oddziałów. 

 

Tabela nr 1. Wykaz ilości łóżek  i kuchenek w oddziałach szpitalnych przedstawia tabela nr 1 

 

L.p. Nazwa Oddziału 
Ilość 

łóżek 
Pawilon 

Piętro, na którym 

znajdują się kuchenki 

oddziałowe 

1.  

I B  Oddział Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Endokrynologicznym piętro 

1  

36 1 1 

2.  

I A Oddział Chorób Wewnętrznych z 

Pododdziałem Gastroenterologicznym 

piętro 2 

43 1 2 

3.  II Oddział Chorób Wewnętrznych piętro 3 36 1 3 

4.  
Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy z 

Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej 
52 3 parter 

5.  Kliniczny Oddział Psychiatryczny 30 5 1 

6.  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii 7 8 2 

7.  

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z 

częścią urazową i Oddział Chirurgii 

Naczyniowej 

50 8 1 

8.  SOR 18 8 parter 

9.  Oddział Kardiologiczny i OINK 66 9 1 

10.  Oddział Geriatryczno - Internistyczny 36 11 parter 

11.  
Dzienny Oddział Psychiatryczny 

 12 A parter 

12.   12 D parter 

13.  
Oddział Dziennej Rehabilitacji 

Psychiatrycznej Dzieci I Młodzieży 
 6D brak 

 

4. Przeciętna miesięczna liczba posiłków całodziennych wynosi 8800. 
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Organizacja dowozu, dystrybucji posiłków i odbioru resztek. 

 

A. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, Zamawiający wysyła do Wykonawcy 

drogą mailową do godz. 9.30 „Dzienne zestawienie zamawianych posiłków” na dzień 

bieżący począwszy od obiadu i kolacji oraz śniadania na dzień następny. Wyjątek 

stanowi Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie Zamawiający przez cały tydzień zgłasza 

Wykonawcy drogą telefoniczną do godziny 6.30 ilość posiłków od śniadania na dzień 

bieżący do kolacji na dzień bieżący. Zamawiający ma możliwość wprowadzenia 

korekt: 

 korekty do obiadu i kolacji zgłaszane będą do godz. 10:30 tego samego dnia, 

 korekty do śniadania dnia następnego zgłaszane będą do godz. 15:00 tego 

samego dnia. 

B. Wykonawca, w dni wolne ustawowo od pracy, do godziny 9:30 ze wszystkich 

oddziałów odbiera dokument „Dzienne zestawienie zamawianych posiłków”, który 

określa ilość diet na dzień bieżący dla danego oddziału, począwszy od obiadu i 

kolacji oraz śniadania na dzień następny. Zamawiający zastrzega możliwość 

wprowadzenia korekt telefonicznie danego dnia do godz. 11:00  

C. Wykonawca zobowiązany jest do dowiezienia posiłków na poszczególne oddziały 

Szpitala Wolskiego do kuchenek oddziałowych przed ustaloną godziną wydawania 

posiłków  

wg. poniższej tabeli: 

 

Dla oddziałów Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Naczyniowej, OIT, SOR, Klinicznego 

Oddziału Psychiatrycznego, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego A i D oraz Oddziału 

Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży   

 

Tabela nr 2. Terminy dostaw posiłków do paw. Nr 5, 6, 8, 12, 

Lp. Nazwa posiłku Godziny dostawy 

1 śniadanie 
7.30 – 8.30  

2 drugie śniadanie 

3 obiad 

12.45 – 13.15 4 podwieczorek 

5 kolacja 

 

Tabela nr 3. Terminy dostaw posiłków do paw. Nr  1, 3, 9, 11 

Lp. Nazwa posiłku Godziny dostawy 

1 śniadanie 
7.30 – 8.30 

2 drugie śniadanie 

3 obiad 

12.15 – 12.45 4 podwieczorek 

5 kolacja 

 

D. Dystrybucja posiłków na wszystkich oddziałach odbywa się w następujących 

godzinach: 

a) śniadanie – od 8.00 do 9.15,  

b) II śniadanie –wydawane od 10.45 do 11.00;  

c) obiad – od  12.30 do 13.30,  

d) podwieczorek  - wydawany od 15.45 do 16.00 

e) kolacja-od 17.00 do 18.00. 

E. Zamawiający ma prawo do zmiany rozkładu posiłków w Dziennym Oddziale 

Psychiatrycznym oraz Oddziale Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i 

Młodzieży w czasie trwania umowy. 

F. Od 01 listopada do 31 marca w dni robocze od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, Zamawiający wysyła do 

Wykonawcy zlecenie maksymalnie 3 posiłków obiadowych wg. diety zwykłej dla 

pracowników terenowych Zamawiającego. Posiłki powinny być porcjowane w 
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jednorazowych termicznych pojemnikach, indywidualnych dla każdego pracownika. 

Pojemniki opisane „Pracownik terenowy” muszą być dostarczane do pomieszczenia 

przy głównej portierni szpitala. 

G. Pacjenci Dziennego Oddziału  Psychiatrycznego WCZP przebywający w pawilonie 12 

otrzymują: 

a) 1 posiłek (śniadanie) w pawilonie 12 D  

b) 1 posiłek (obiad) w pawilonie 12 A 

H. Pacjenci Oddziału Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży 

przebywający w pawilonie 6 D otrzymują: 

a) 1 posiłek (obiad)  

I. Główne posiłki (śniadanie, obiad, kolacja), ponadto posiłki dodatkowe dla diet 

specjalnych, muszą być dostarczane do kuchenek oddziałowych Zamawiającego w 

czystych pojemnikach typu GN zabezpieczonych dodatkowo termoportami. 

Termoporty Wykonawca musi wymieniać na nowe raz do roku.  

J. Produkty takie jak: wędlina, jajka, masło, sery, pasty, dodatki warzywne muszą być 

dostarczane w pojemnikach dopuszczonych do kontaktu z żywnością.  

K. Posiłki dostarczane dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii, Oddziału Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży 

muszą być porcjowane i pakowane w jednorazowe termiczne pojemniki, 

indywidualne dla każdego pacjenta.  

L. Każdorazowo, do  każdej z kuchenek oddziałowych, wraz z posiłkami dostarczone 

będą wykazy ilości przygotowanych porcji z podziałem na rodzaje diet. Odbioru 

potraw w ilości zgodnej z wyciągiem dokonywał będzie każdorazowo personel 

dyżurny oddziału. 

M. Wykonawca każdorazowo opisuje nazwą oddziału (pododdziału) i rodzajem diet 

pojemniki i termoporty. 

N. Wykonawca (pracownik Wykonawcy) zatrudniony bezpośrednio przy dystrybucji 

posiłków  

do pacjenta ma obowiązek: 

1) każdorazowo przed posiłkiem przygotować blaty szafki przyłóżkowej poprzez 

umycie blatu szafki niebieską ściereczką nasączoną roztworem środka myjącego 

dopuszczonego do kontaktu z żywnością zgodnie z obowiązującą „Procedurą 

sprzątania i dekontaminacji pomieszczeń Szpitala Wolskiego”. 

2) przygotować indywidualne porcje dla każdego pacjenta według określonej 

diety, 

3) wydawać posiłki z użyciem zastawy stołowej. Nie dopuszcza się używania zastawy 

stołowej pękniętej lub/i  wyszczerbionej oraz z widocznymi oznakami zużycia. 

4) dla pacjentów w reżimie sanitarnym wydawać posiłki na zestawach 

jednorazowych. Pacjenci w reżimie dostają zaprowiantowanie dopiero po 

zaprowiantowaniu pacjentów oddziału, wobec których nie zastosowano działań 

epidemicznych. Zamawiający zapewni w przypadku reżimu sanitarnego 

jednorazową odzież ochronną.  

Osoby upoważnione przez Zamawiającego sprawują nadzór nad wydawaniem 

posiłków pacjentom, w tym w szczególności w zakresie zgodności ze zlecanych 

dietami leczniczych i specjalnymi oraz przebywających w reżimie sanitarnym. 

O. Wykonawca (pracownik Wykonawcy) zobowiązany jest każdorazowo po wydanym 

posiłku zebrać brudne naczynia od pacjenta do kuchenki oddziałowej i 

przygotować je do dystrybucji kolejnego posiłku stosując wymagane procedury 

mycia i dezynfekcji. 

P. Po posiłkach wszystkie naczynia stołowe i sztućce muszą być poddane myciu w 

temperaturze  

55-600C i dezynfekcji termicznej w temperaturze 85-900C w zmywarko – 

wyparzaczach.  

Nie dopuszcza się mycia ręcznego.  

Q. Wykonawca odpowiedzialny będzie za bieżące uzupełnianie i wymianę uszkodzonej  

(wyszczerbionej, pękniętej) zastawy stołowej oraz sztućców w ciągu 2 dni od 

momentu zgłoszenia. 
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R. Do 10 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału, brygadzistka sporządzi listę 

brakującej zastawy stołowej oraz sztućców na każdej kuchence oddziałowej. 

Kserokopia listy zostanie przekazana Dietetykowi Szpitala. Braki zostaną uzupełnione 

w przeciągu 10 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia, informacja dotycząca 

dostarczonej zastawy stołowej oraz sztućców ma być niezwłocznie przekazana 

Dietetykowi Szpitala. 

S. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek żywieniowych i pokonsumpcyjnych 

raz dziennie (po śniadaniu). Przygotowanie resztek żywieniowych i pokonsumpcyjnych 

do odbioru należy do Wykonawcy. Koszt transportu, wymiany pojemników na odpady 

pokonsumpcyjne i odbiór resztek pokonsumpcyjnych ponosi Wykonawca.  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pojemników do odbioru resztek 

pokonsumpcyjnych i żywieniowych nie później niż w pierwszym dniu obowiązywania 

umowy. 

 

Wymagania jakościowe 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, zgodnie z normami żywienia określonymi przez 

Instytut Żywności i Żywienia, standard żywienia zapewniający odpowiedni skład i 

kaloryczność posiłków.  

2. Wykonawca zapewnia, zgodnie z systemem HACCP, bezpieczeństwo i wysoką jakość 

przygotowywanych posiłków zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

 tj. Dz.U. 2017 poz. 149. 

3. Posiłki muszą być produkowane przez Wykonawcę na bazie produktów wysokiej jakości,  

ze świeżych, naturalnych produktów z uwzględnieniem warzyw i owoców sezonowych, 

przygotowywanych metodą tradycyjną, nie używając gotowych produktów oraz z 

uwzględnieniem różnorodnych technik kulinarnych (gotowanie, gotowanie na parze, 

pieczenie, duszenie bez użycia tłuszczu, smażenie z małą ilością tłuszczu itp.) 

odpowiednio dostosowanych do poszczególnych diet leczniczych. Zamawiający 

dopuszcza wykorzystanie dań gotowych niewyprodukowanych przez Wykonawcę tylko i 

wyłącznie po okazaniu receptur i ich akceptacji z Dietetykiem Szpitala. 

4. Potrawy nie mogą powtórzyć się w ciągu tej samej dekady - dotyczy jadłospisu 

zaplanowanego na 10 kolejnych dni. Przygotowywane dania powinny być urozmaicone 

pod względem: kolorystycznym, smaku i doboru produktów.  

5. Posiłki muszą być przygotowywane w kuchni Wykonawcy, która posiada pozwolenie  

na produkcję od surowca do gotowej potrawy – pełna produkcja.  

6. Żywienie pacjentów realizowane będzie na podstawie uzgodnionego pomiędzy 

Wykonawcą,  

a Zamawiającym jadłospisu dekadowego (10 dniowego). Uzgodnienie nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za jakość wyżywienia. Jadłospis dotyczący wszystkich 

diet będzie przekazywany do uzgodnienia z Dietetykiem Szpitala na 7 dni roboczych 

przed rozpoczęciem jego realizacji. Dietetyk przedłożony jadłospis sprawdzi i odeśle z 

poprawkami najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem jego realizacji. Jadłospis 

będzie zawierał wyszczególnienie potraw składających się na poszczególne posiłki dla 

wszystkich diet z określeniem ich : 

 składu  

 wartości kalorycznej wraz z gramaturą, 

 ilości (w gramach) białka, tłuszczy i węglowodanów, 

 alergeny 

 i będzie opracowany w oparciu o poniższe zasady i zalecenia: 

A. Normy żywieniowe posiłków: 

1) Dzienne zapotrzebowanie kaloryczne dla pacjenta w szpitalu przyjęto średnio 

2200 kcal +/- 3% (przyjęto według projektu IŻiŻ). 

a) przy 3 posiłkach dziennie: na śniadanie przypada 30% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; na obiad przypada 50% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; na kolację przypada 20% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; 
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b) przy 5 posiłkach dziennie: na śniadanie przypada 25% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; na  drugie śniadanie przypada 5% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; na obiad przypada 45% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; na podwieczorek przypada  5% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; na kolację przypada 20% dziennego 

zapotrzebowania w kcal; 

2) Zawartość składników odżywczych w dziennej racji pokarmowej wynosi: białko 

ogółem 83 g przy czym udział białka zwierzęcego nie powinien być mniejszy 

niż 30% całej ilości białka, tłuszcze ogółem 73 g, węglowodany 303 g. 

Zamawiający dopuszcza +/- 5% odchylenia do wartości: białka, tłuszczu i 

węglowodanów podanych w gramaturach, przy niezmienionym założeniu, iż 

udział białka zwierzęcego nie powinien być mniejszy niż 30% całej ilości białka.  

B. Zalecane normy wyżywienia dla poszczególnych grup produktów wg projektu 

Instytutu Żywienia i Żywności w dziennej racji pokarmowej wynoszą: 

1) Produkty zbożowe i ziemniaki: 

a. pieczywo pszenne i żytnie 235,0 g 

b. mąka, makarony 35,0g 

c. kasze, ryż, płatki owsiane 32,5g 

d. ziemniaki 300,0 g 

2) Warzywa i owoce 750,0 g 

a. warzywa 475 g 

b. owoce 275 g 

3) Mleko i przetwory mleczne 

a. mleko i mleczne napoje fermentowane 500 g 

b. sery twarogowe 45 g 

c. sery podpuszczkowe 15 g 

4) Mięso, wędliny, ryby, jaja 

a. mięso, drób/bez kości / 80 g 

b. wędliny 32,5 g 

c. ryby 20 g 

d. jaja 1/3 szt. 

5) Tłuszcze 47,5 g 

a. zwierzęce 22,5 g 

b. roślinne 25,0 g 

c. cukier i słodycze 42,5 g* 

* Opracowano na podstawie – prac IŻŻ – „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” 

– 2001  r.,  „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” – 2011 r. 

C. Do każdego śniadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zupę mleczną, z 

wyjątkiem: 

a. diety cukrzycowej, której dostarczy jogurt z płatkami owsianymi 

b. diety trzustkowej, której dostarczy zupę ziemniaczaną  

 

Przykładowe zupy mleczne: 

c. kasza jaglana na mleku 

d. kasza manna na mleku 

e. płatki owsiane na mleku 

f. kasza kukurydziana na mleku 

g. kasza jęczmienna na mleku 

h. płatki jęczmienne na mleku  

D. Dodatek owocowo - warzywny dostarczany do każdej porcji: 

a. śniadania i kolacji, warzywa takie jak pomidor, ogórek, rzodkiewka, 

papryka i inne, owoce takie jak pomarańcze, mandarynki, kiwi, banany, 

jabłka, grejpfruty i inne (z uwzględnieniem sezonowości, minimum 3 różne 

w jadłospisie dekadowym), przypadający na jednego pacjenta, powinien 

ważyć min. 50 g. Zamawiający nie dopuszcza samej sałaty, naci pietruszki, 

koperku, szczypiorku czy ziół  jako dodatku warzywnego – może on 

stanowić element dekoracji. 
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b. obiadu w postaci surówek, warzyw gotowanych, owocu w przypadku 

obiadu na słodko, musi ważyć przynajmniej 150 g  

w przeliczeniu na jednego pacjenta. 

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie dodatku warzywnego lub owocowego w 

formie sałatki. 

E. Do każdej porcji śniadania i kolacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

napój taki jak herbata czarna, herbata owocowa, kakao lub kawa mleczna 

(każda porcja 250 ml), a obiadu napój w postaci kompotu, soku  owocowego lub 

kisielu (każda porcja 250 ml). Napoje powinny być różnorodne w ciągu dekady. 

F. Wykonawca zapewni odpowiedni chleb dla poszczególnych diet 

a. Dieta lekkostrawna oraz jej modyfikacje: chleb pszenny, bułka pszenna 

b. Dieta cukrzycowa: chleb razowy, chleb żytni, bez dodatku mąki pszennej 

c. Dieta podstawowa: 50%: chleb pszenny, 50%: chleb razowy, chleb żytni 

G. Do każdego śniadania i kolacji Wykonawca zapewni do smarowania pieczywa 

masło ekstra (82% tłuszczu). Masło powinno być pakowane w porcje, 

nieprzebarwione, niezjełczałe, bez kruszenia się podczas smarowania, o świeżym 

zapachu i smaku. Nie dopuszcza się margaryn i masła roślinnego.  

H. Jajka mają być o wadze nie mniejszej niż 50g, świeże, czyste, odkażone 

chemicznie lub odkażone przy pomocy naświetlacza UV, gotowane na twardo.  

I. Ryby chude: np. miruna, okoń, dorsz, mintaj, planowane są raz w tygodniu.  

J. Dla diety cukrzycowej należy uwzględnić: 

 zupy czyste (niezabielane), 

 napoje bez cukru, 

 mięsa gotowane/duszone/pieczone na wodzie/pulpety/kotlety: mięso I gatunek 

(bez sosów zagęszczanych z dodatkiem mąki, bułki tartej i składników ukrytych, 

które mogłyby przyczyniać się do wzrostu glikemii poposiłkowej). 

 Makaron razowy, ryż brązowy, różne rodzaje kasz np. gryczana, jaglana, pęczak, 

bulgur 

 Podwieczorek w niektórych oddziałach będzie podawany jako posiłek przed 

snem i tym samym powinien spełniać jego wytyczne. Na podwieczorek nie należy 

planować owoców, koktajli, ciast drożdżowych bez cukru.  

K. Wędliny, wyroby mięsne mają być świeże i wysokiej jakość. W jadłospisie 

dekadowym powinny być uwzględnione wędliny różnego rodzaju z przewagę 

mięsa drobiowego. Dostarczane przez Wykonawcę wędliny oraz wyroby mięsne 

(np. parówki) nie mogą zawierać mniej niż 70% mięsa, ale nie może być to mięso 

oddzielone mechanicznie (MOM).  

L. Dieta wysokobiałkowa jest modyfikacją diety lekkostrawnej z uwzględnieniem 

zwiększonego dodatku białkowego do każdego posiłku. Dodatek białkowy 

powinien być ok. 1,5-2 razy większy, być różnorodny pod względem 

wykorzystanych grup produktów spożywczych, w tym uwzględniać produkty 

mleczne fermentowane.  

M. W przypadku diet do żywienia przez zgłębnik bądź przetokę nie dopuszcza się 

stosowania twarogu i ryb. Zalecanymi produktami są jajka, mięso, jogurty, mleko i 

inne produkty, które zostaną zatwierdzone przez Dietetyka Szpitala. Diety te muszą 

mieć odpowiednią gładką konsystencję, bez grudek dlatego muszą być 

dodatkowo przecierane. 

N. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapotrzebowania jeden raz w tygodniu 

dodatków  

w postaci: kaszy manny (1 - 3 kg), płatków ryżowych (do 1 kg), cukru (do 1 kg), soli 

(do 1 kg), herbaty (do 50 szt. torebek do zaparzania), dżemu (do 2 słoików), 

sucharów (do 1 opakowania ok. 20 szt.), biszkoptów (do 1 opakowania ok. 20 szt.), 

wafli ryżowych (do 2 opakowań ok. 10 szt.), . 

O. Wymagana temperatura dowożonych posiłków do Oddziałów Szpitala powinna 

wynosić  

około 70°C, w tym: zupy około 75°C, drugie danie około 65°C, gorące napoje 

około 75°C, sałatki, sosy i surówki około 7°C. 
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P. Wykonawca jest zobowiązany  raz dziennie (po śniadaniu) do odbioru 

pojemników (geny, termoporty, pojemniki na produkty spożywcze, itp.), w których 

dostarczana jest żywność celem ich mycia i dezynfekcji poza szpitalem w 

profesjonalnej myjni-dezynfektorze. Pojemniki te nie podlegają wstępnemu myciu 

w kuchenkach oddziałowych ani innych pomieszczeniach Zamawiającego 

Q. Wykonawca wykona na własny koszt badania na czystość mikrobiologiczną z 

określeniem wyhodowanych szczepów bakterii z czterech źródeł:  

a. powierzchnia blatu kuchennego 

b. wózek bemarowy 

c. jeden sprzęt kuchenny wskazany przez Zamawiającego (kubek, talerz lub 

garnek) 

d. ręce personelu wydającego posiłki  

Posiewy zostaną wykonane na oddziale wskazanym w dniu badania przez 

Zamawiającego.  

Badania zostaną wykonane w pierwszym kwartale trwania umowy, a 

następnie co 6 miesięcy oraz każdorazowo w razie zatruć i zakażeń 

pokarmowych. Wyniki badań na czystość mikrobiologiczną zostaną 

niezwłocznie przekazane Zamawiającemu. 

R. Zamawiający będzie miał prawo kontroli czy produkty wykorzystywane przez 

Wykonawcę odpowiadają stawianym wymogom jakościowym i ilościowym. W 

przypadku naruszeń każde zdarzenie zgłaszane jest na bieżąco przez kierownika 

danej jednostki organizacyjnej do dietetyka Zamawiającego lub do Naczelnej 

Pielęgniarki. Ze zdarzenia sporządza się protokół, który zawiera pełny opis 

stwierdzonych uchybień. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach dla 

każdej ze stron. Protokół stanowić będzie dokument wobec naliczonej 

Wykonawcy kary. 

S. Kontrolę ze strony Szpitala nad prawidłowością żywienia w tym w zakresie 

przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych w trakcie dystrybucji posiłków 

pacjentom Szpitala sprawować będzie Dietetyk i Pielęgniarki Sekcji Epidemiologii. 

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do decyzji pokontrolnych.  

T. Zamawiający ma prawo kontroli pomieszczeń produkcyjnych Wykonawcy pod 

względem czystości, sposobu przechowywania i produkcji posiłków oraz środków 

transportu. 

 

Obowiązki wykonawcy: 

 

1. Wykonawca zapewni kompleksową usługę żywienia chorych wg zapotrzebowania 

Zamawiającego zgodnie z „Dziennym zestawieniem zamawianych posiłków”. 

2. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia lub jednego z posiłków, 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o 

kłopotach w realizacji umowy (telefonicznie i drogą mailową), nie później niż na 

jedną godzinę przed terminem dostarczenia posiłków. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na okres obowiązywania umowy wyposażyć każdą z 

kuchenek  

oddziałowych w sprawny bez cech uszkodzeń i zabrudzeń sprzęt niezbędny do 

prawidłowej  

realizacji usługi zgodnie z tabelą. Dostarczone zmywarko – wyparzacze muszą być 

sprawne technicznie bez cech uszkodzeń oraz śladów kamienia kotłowego.  

Tabela nr 4 – Wykaz wyposażenia kuchenek oddziałowych 

Lp. Nazwa sprzętu 
jedn. 

miary 

Ilość /1 

kuchenka 

1.  
Zmywarko – wyparzacz (zalecana temperatura 80 

- 900C), 
szt. 1 

2.  Mikrofalówka szt. 1 

3.  
Bemar jezdny do dystrybucji posiłków na 

oddziale, grzany w celu podtrzymania 
szt. 1 
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temperatury posiłków  (dostosowany wielkością 

do ilości pacjentów danego oddziału) 

4.  Warnik (10 l) szt. 1 

5.  
Dzbanek ze stali nierdzewnej łatwy do 

dekontaminacji 
szt. 2 

6.  Łyżki wazowe szt. 2 

7.  Łyżki do nakładania potraw szt. 4 

8.  Łyżki do nakładania makaronu szt. 1 

9.  Szczypce do nakładania mięsa szt. 1 

10.  Widelec do porcjowania mięsa szt. 1 

11.  Sztućce ( łyżki i widelce) komplety 

Ilość zgodna 

z 

maksymalną. 

ilością  

pacjentów  

w danym 

oddziale 

12.  
Talerze białe, żaroodporne (talerz głęboki,  

talerz płaski, talerz deserowy) 
komplety 

Ilość zgodna 

z 

maksymalną. 

ilością  

pacjentów  

w danym 

oddziale 

13.  
Kubeczki białe żaroodporne z dużym uchwytem 

oraz kubeczki plastikowe. Rodzaj w zależności od 

specyfiki oddziału. 

szt. 

Ilość zgodna 

z 

maksymalną  

ilością  

pacjentów  

w danym 

oddziale 

14.  Pojniki – kubeczki plastykowe (bez WCZP) szt. 30 

15.  Ganki ze stali nierdzewnej o pojemności 3 l. szt. 2 

16.  Deska plastikowa do krojenia szt. 2 

17.  Garnek ze stali nierdzewnej 2 l. szt. 1 

18.  
Pojemniki plastikowe do przechowywania 

produktów spożywczych 
szt. 5 

19.  Salaterki ze stali nierdzewnej szt. 2 

Sprzęt jednorazowy 

1.  Talerze, jednorazowe szt. 
Około  

500  

sztuk 

miesięcznie 

2.  Flaczarki szt. 

3.  Sztućce jednorazowe szt. 

4.  
Kubeczki jednorazowe przeznaczone do ciepłych 

płynów 
szt. 

 

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z doposażeniem kuchenek 

oddziałowych, w tym koszty transportu, montażu, uruchomienia.  

5. Dostarczone  zmywarko – wyparzacze muszą być sprawne technicznie bez cech 

uszkodzeń oraz śladów kamienia kotłowego, zapewniające w jednym cyklu mycia 3 

etapy procesu :  

1) mycie naczyń strumieniami wody o temperaturze ok. 55-600C, 

2) płukanie naczyń strumieniami czystej i gorącej wody z dodatkiem płynu 

nabłyszczającego, 

3) wyparzanie ok. 85-900C przy użyciu wody pobieranej ze zbiornika wyparzacza. 
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Wszystkie cykle powinny charakteryzować się możliwie jak najmniejszym zużyciem wody  

i energii. 

6. Wykonawca zapewni systematyczne, zgodne z instrukcją obsługi przeglądy 

konserwacyjne sprzętów w tym minimum raz na rok odkamienianie zmywarko – 

wyparzaczy.  

Harmonogram przeglądów zostanie przekazany Zamawiającemu w pierwszym 

miesiącu trwania umowy na rok bieżący, a następnie do dnia 10 stycznia kolejnego 

roku. 

7. Wykonawca będzie ponosił koszty związane z przeglądami, konserwacjami i 

naprawami zakupionego sprzętu i urządzeń. W przypadku awarii urządzenia (poz. od 

1 do 4  tabeli nr 4), Wykonawca naprawi go lub dostarczy zamienny w ciągu 24 

godzin od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zmywarko wyparzarek 

Wykonawca w okresie ich niesprawności wstawi sprzęt zastępczy zapewniający 

jakość zmywania zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na bieżąco właściwego stanu  

sanitarno – epidemiologicznego kuchenek i sprzętu. Wykonawca zapewni przez cały 

okres trwania umowy sprzęt niezbędny do utrzymania czystości w kuchenkach 

oddziałowych 

9. Wykonawca zapewni przez cały okres umowy do kuchenek oddziałowych środki 

czystości w tym preparaty do zmywarek – wyparzaczy a listę środków jakie zamierza 

wykorzystywać przedstawi wraz z kartami charakterystyki do akceptacji 

Zamawiającemu na dwa dni przed rozpoczęciem umowy.  

10. Sprzątanie kuchenki musi być wykonywane w technologii mopa preparowanego, co 

umożliwia czyszczenie i dezynfekcję na mokro oraz usuwanie odpadów. Mopy 

jednorazowego użytku powinny być przygotowane tuż przed sprzątaniem 

preparatami myjąco dezynfekującymi przeznaczonymi do mycia powierzchni w 

kuchenkach szpitalnych. Preparaty przed zastosowaniem muszą uzyskać 

dopuszczenie przez Sekcję Epidemiologii Zamawiającego.  

11. Nie dopuszcza się przechowywania w kuchence mokrych mopów, wózków oraz 

stelaży na mopy  Wykonawca zapewnia pranie mopów poza terenem szpitala w 

profesjonalnej pralni wykonującej usługi pralnicze dla podmiotów medycznych. 

Wymagana temperatura prania 95°C Wykonawca zapewni w obrocie odpowiednią, 

właściwie przygotowaną (po dezynfekcji, praniu i wysuszeniu) ilość mopów potrzebną 

do właściwego utrzymania czystości. 

12. Wykonawca zapewni estetyczne i funkcjonalne urządzenia do transportu posiłków 

gwarantujące ciepły posiłek przez cały okres związany z dystrybucją posiłku do 

pacjenta.  

13. Wykonawca zobowiązany będzie do codziennego wywieszenia przed śniadaniem,  

we wszystkich kuchenkach oddziałowych szczegółowego jadłospisu na dany dzień 

wraz z gramaturami, kalorycznością posiłków oraz informacją o alergenach 

występujących  

w posiłkach zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady /UE/ Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 w sprawie przekazywania 

konsumentom informacji na temat żywności.  

14. Jadłospisy dzienne muszą być podpisane przez Dietetyka Wykonawcy. 

15. Wykonawca zapewni dostarczenie posiłków w pojemnikach (termoportach), które 

zabezpieczą posiłki przed nadmiernym obniżeniem temperatury, zabezpieczą posiłki 

przed czynnikami zewnętrznymi i które będą posiadały stosowane atesty lub 

certyfikaty. 

16. Blaty w kuchenkach oddziałowych muszą być przed przygotowywaniem posiłków 

przecierane roztworem dezynfekcyjnym przeznaczonym do stosowania na 

powierzchniach, na których przygotowywana jest żywność. Zastosowany środek musi 

uzyskać akceptację Zespołu ds. zakażeń szpitalnych. Do czyszczenia powierzchni 

szafek kuchennych, stołów roboczych, lodówki, mikrofalówki itd. zaakceptowane są 

ściereczki w kolorze niebieskim, a umywalek ściereczki w kolorze żółtym  

17. Do wykonywania usługi Wykonawca zatrudni własny personel. Obsada realizująca 

usługę w kuchenkach oddziałowych powinna być dostosowana do prawidłowej 
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dystrybucji  

na wszystkich oddziałach szpitala. 

18. Wykonawca zapewni przez cały okres umowy personelowi zatrudnionemu, w 

kuchenkach oddziałowych wszystkich oddziałów i pododdziałów, przy przygotowaniu 

i rozdawaniu posiłków schludny zawsze czysty i estetyczny, jednakowy dla każdego 

mundur oraz dodatkowo do rozdawania posiłków fartuszek (foliowy), czepek 

ochronny na włosy i rękawiczki jednorazowe,  a do zbierania brudnych naczyń po 

posiłkach nienasiąkliwy fartuch ochronny (foliowy) i rękawiczki. 

19. Wszystkie osoby zatrudnione bezpośrednio przy realizacji usługi  muszą posiadać 

aktualne orzeczenia wydane przez lekarza medycyny pracy, dopuszczające do 

wykonywania pracy z żywnością. Kserokopie orzeczeń lekarskich muszą być 

dostarczone do Dietetyka Szpitala nie później niż na 2 dni przed rozpoczęciem umowy 

i każdorazowo przy zatrudnieniu nowego pracownika. Do 10 dnia pierwszego 

miesiąca kwartału musi zostać Dietetykowi Szpitala dostarczona lista pracowników 

wraz z wykazem osób odpowiedzialnych bezpośrednio za personel Wykonawcy 

zatrudniony w oddziałach szpitala. 

20. Wszystkie osoby zatrudnione bezpośrednio przy realizacji usługi muszą posiadać 

jednakowo graficznie identyfikatory z logo firmy oraz imieniem i nazwiskiem i 

stanowiskiem. 

21. Wykonawca musi dostarczyć 2 dni przed rozpoczęciem trwania umowy  

1) plan higieny kuchenek oddziałowych  

2) procedurę mycia i dezynfekcji pojemników typu GN i termoportów,  

22. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów 

kontroli (Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP) w zakresie wykonywanej usługi 

żywienia zbiorowego pacjentów Szpitala Wolskiego tzn w zakresie jakości produktów  

i przygotowywanych posiłków, ich zgodności z obowiązującymi normami i 

zaleceniami w zakresie żywienia oraz w zakresie wymagań higieniczno-sanitarnych. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie Zamawiającego 

kserokopii protokołów pokontrolnych PPIS dotyczących realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

24. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania próbek pokarmowych 

zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. 2017 poz. 149  

25. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zabrudzeń pojemników, w których 

dostarczane są posiłki, Zamawiający na koszt Wykonawcy będzie pobierał posiewy i 

wykonywał badania mikrobiologiczne celem określenia skażenia biologicznego. 

26. Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie comiesięcznego zestawienia 

posiłków. Zestawienie, po akceptacji Zamawiającego stanowić będzie załącznik do 

faktury stanowiący podstawę jej wystawienia.   

27. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu spisu wszystkich 

posiadanych instrukcji, procedur oraz wykazu stosowanych w obiekcie 

Zamawiającego środków myjących i dezynfekujących wraz z kartami charakterystyk 

oraz atestów PZH.  
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 

 

  

  

 

O F E R T A 

 

na: 

 

„ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE  ŻYWIENIA PACJENTÓW” SPRAWA NR EP/22/2020 

 

Nazwa Wykonawcy ........................................................................................................................... 

                            ................................................................................................................................. 

Siedziba Wykonawcy ......................................................................................................................... 

NIP ..........................................................................         REGON .................................................... 

Nr Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) ..……………………………………………….. 

tel. .................................................................................. fax ............................................................... 

e-mail ................................................... www ......................................................... (jeżeli posiada) 

województwo ................................................... powiat ....................................................................... 

osoba do kontaktu …………………………………………………………………………. 

 

Wykonawca jest 1: 

 mikroprzedsiębiorstwem   

 małym przedsiębiorstwem   

 średnim przedsiębiorstwem. 

 żadne z powyższych. 

 

Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez 

względu na jego formę prawną. 
 

1. Niniejszym w imieniu wymienionego powyżej Wykonawcy oferujemy realizację na rzecz 

Zamawiającego zamówienia publicznego związanego ze: „ŚWIADCZENIEM USŁUG W 

ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW” – sprawa nr EP/22/2020 za następującą cenę ofertową 

obliczoną zgodnie z wymogami ogłoszenia o zamówieniu: 

 

 

Cena brutto........................................zł 

 

(słownie: złotych .....................................................................................................................) 

 

 

 

 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).  

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 2 milionów euro. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa n ie 

przekracza 10 milionów euro. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej 
niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro. 
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim zasadami postępowania, 

3. Oświadczamy, że zaoferowane w ofercie ceny nie prowadzą/prowadzą** do 

powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku 

od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 

towarów. 

4.  (jeżeli dotyczy) Oświadczamy, że wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług w odniesieniu do ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….... 

(należy wskazać nazwę/rodzaj towarów/usług), których wartość bez kwoty podatku 

wynosi ………………………………………).  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 

w ogłoszeniu. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały 

zawarte w ogłoszeniu i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty częściowej 

do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

7. W przypadku  wyboru naszej oferty osobą upoważnioną do podpisania umowy z naszej 

strony będzie …………………………………. .  

8. Zamówienie wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia 

powierzymy  podwykonawcom……………………………………………………….). 

9. Deklarujemy 60 dniowy termin płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

10. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się wskazać na każdej wystawionej fakturze rachunek 

 znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

11. Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 uPzp:  

- żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie 

stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej 

dokumentach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one 

udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania: 

………………………………………………………………. ** 

Uwaga! W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie 

składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań 

w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia 

ofert.   

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 

13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zostałem 

poinformowany, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Wolski , adres: ul. M. 

Kasprzaka 17, 01-211 Warszawa 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: kancelaria@wolski.med.pl; 

mailto:kancelaria@wolski.med.pl
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3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na 

podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł 

umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, 

dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym 

usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także 

osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Pzp); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie 

administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo 

w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. 

celu. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe. 

14.  

15. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

.......................... dnia ………..         …..……………………… 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

 

  

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, 

stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 

składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 

** niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia  

 

Wykonawca: 

………………………………………

………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres,  

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

………………………………………

………………………………… 

(imię, nazwisko, 

stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na „ŚWIADCZENIE USŁUG W 

ZAKRESIE ŻYWIENIA PACJENTÓW”– sprawa nr EP/22/2020 prowadzonego przez Szpital Wolski, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt. 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  

z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 oraz ust. 5). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ..……………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

…………….……., dnia ………….……. r.  

(miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….……………………… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 



 
 

Strona 31 z 50 

 

wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

    (miejscowość) 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu 

z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

    (miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……., dnia ………….……. r. 

    (miejscowość) 

       ………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do ogłoszenia 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie zamówienia na usługi społeczne na: Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów 

- sprawa nr EP/22/2020 

 

  

oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy:  

 

– nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej  

 o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 

 

– wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  

 z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.[1] 

 

 

 

 

……………. (miejscowość), dnia ………….…….                                                  

 

 

………….………...………………… 

 

Podpis (y) Wykonawcy (ów)         

 lub upoważnionego(ych) przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 

 

  

 

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie zamówienia na usługi społeczne na: Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów 

- sprawa nr EP/22/2020 

 

 

 

oświadczamy, że wobec podmiotu, który reprezentujemy, 

 

nie orzeczono/orzeczono[1] tytułem środka zapobiegawczego zakazu/zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

………………. (miejscowość), dnia ………….…….                                                         

 

 

 

………………………………………..                                                        

 

Podpis (y) Wykonawcy (ów) lub 

upoważnionego(ych) 

przedstawiciela(li) Wykonawcy(ów) 

 

  

 

 

 

 

 

[1] Niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do ogłoszenia 

 

 

 

WYKAZ USŁUG  

  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów” – sprawa nr EP/22/2020 składam wykaz 

wykonanych usług: 

 

Lp. Przedmiot usługi 

Data 

rozpoczęcia  

i zakończenia 

realizacji 

usługi 

Wartość brutto 

usługi 

Odbiorca 

(nazwa, adres, 

telefon) 

     

     

     

 

Do każdej zrealizowanej usługi należy załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta 

została  

zrealizowana należycie. 

 

 

 

 

 

 

.........................., dnia …………………             …………..……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 
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Załącznik nr 7 do ogłoszenia 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA, O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ2 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne 

o wartości powyżej 750 000 EURO na: „Świadczenie usług w zakresie żywienia pacjentów – 

sprawa nr EP/22/2020, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z 

późn. zm. ) 

 

□ składamy listę podmiotów, z którymi zgodnie z  informacją z otwarcia ofert, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wchodzimy w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634) 

 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

3   

□ informujemy, że nie należymy do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 Z późn.zm.). 

 

 

 

.......................... dnia …………………          ……..……….……………………… 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka/ pieczątki 

 

 

                                                           
2 Należy zaznaczyć właściwą opcję. W przypadku, gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej, konieczne jest wymienienie 

w tabeli wszystkich członków tej grupy kapitałowej.  
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Załącznik nr 8 do ogłoszenia  

 

 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania na usługi społeczne (art. 138n pkt 1 ustawy pzp) o 

wartości powyżej 750.000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy Rozdziału 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 

zwaną dalej „uPzp”, Sprawa numer EP/22/2020 - została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

§1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa całodobowego żywienia pacjentów 

na poszczególne oddziały szpitala polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i 

podawaniu do stolika lub szafki przyłóżkowej pacjenta posiłków zgodnie z 

zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco przez Zamawiającego 

2. Szczegółowe warunki współpracy zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym integralną część umowy, zawartym w ogłoszeniu. Usługa świadczona 

będzie w formie kompleksowego świadczenia  – usługa dostaw posiłków oraz dystrybucja 

posiłków bezpośrednio do łóżek pacjentów na zastawie Wykonawcy przy zastosowaniu 

odpowiednich urządzeń zapewniających odpowiednią jakość i temperaturę posiłków. 

3. Wykonawca wyposaży wszystkie kuchenki oddziałowe w odpowiedni sprzęt i urządzenia 

niezbędne do prawidłowej realizacji usług, zgodnie z zapisami szczegółowymi zawartymi  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania umowy z należytą starannością i zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) przygotowania i dostarczenia do Zamawiającego posiłków (z uwzględnieniem diet 

specjalnych) według zapotrzebowania na całodobowe posiłki dla pacjentów, 

2) zapewnienia całodziennego wyżywienia pacjenta  

3) należytego zabezpieczenia transportu posiłków do Zamawiającego, 

4) zabezpieczenia dystrybucji posiłków do odpowiednio przygotowanych stolików 

przyłóżkowych pacjentów, 

5) zapewnienia ciągłości w świadczeniu usług żywienia, przez 7 dni w tygodniu, z 

zachowaniem reżimu sanitarnego, 

6) odbierania odpadów pokonsumpcyjnych. 

 

§2. 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca oświadcza, że narzędzia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy 

posiadają, w przypadku istnienia takiego wymogu, niezbędne certyfikaty i atesty 

pochodzące  

od odpowiednich służb. 

3. Wykonawca oświadcza, że umowę będzie realizował zgodnie z warunkami ogłoszenia, 

złożoną ofertą oraz postanowieniami niniejszej Umowy.  

 

§3. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Strony zawierają Umowę na okres 36 miesięcy, tj. od dnia 01 czerwiec 2020 roku  

do dnia 01 czerwca 2023r.  

2. Umowa w przypadku wyczerpania wartości ulega rozwiązaniu przed terminem 

wskazanym w ust. 1 powyżej, a Wykonawca nie może kierować z tego tytułu żadnych 

roszczeń do Zamawiającego.  
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§4 

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 

T. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, do wysyłania do Wykonawcy drogą 

mailową do godz. 9.30 „Dzienne zestawienie zamawianych posiłków” na dzień 

bieżący począwszy od obiadu i kolacji oraz śniadania na dzień następny. Wyjątek 

stanowi Szpitalny Oddział Ratunkowy, gdzie Zamawiający zgłasza Wykonawcy drogą 

telefoniczną do godziny 6.30 ilość posiłków od śniadania na dzień bieżący do kolacji 

na dzień bieżący. Zamawiający ma możliwość wprowadzenia korekt: 

 korekty do obiadu i kolacji zgłaszane będą do godz. 10:30 tego samego dnia, 

 korekty do śniadania dnia następnego zgłaszane będą do godz. 15:00 tego 

samego dnia. 

1.2. W przypadkach zmian ilości i rodzaju diet, oddziały szpitalne, w dniach wolnych od 

pracy, przekazywać będą do godziny 11.00 korekty bezpośrednio do Wykonawcy 

telefonicznie z potwierdzeniem na piśmie lub drogą mailową  

 

§5. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 

2. Wykonawca, w dni wolne ustawowo od pracy, do godziny 9:30 ze wszystkich oddziałów 

odbiera dokument „Dzienne zestawienie zamawianych posiłków”, który określa ilość diet 

na dzień bieżący dla danego oddziału, począwszy od obiadu i kolacji oraz śniadania na 

dzień następny. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia korekt telefonicznie 

danego dnia do godz. 11:00  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania przez cały okres realizacji umowy, 

pracowników świadczących usługi dystrybucji posiłków na terenie szpitala Wolskiego. 

Lista osób zatrudnionych przez Wykonawcę do pracy w kuchenkach oddziałowych musi 

zostać dostarczona po raz pierwszy do Dietetyka szpitala nie później niż na 2 dni przed 

rozpoczęciem świadczenia usług wraz z kserokopiami orzeczeń lekarskich oraz badań na 

nosicielstwo dopuszczających do pracy wymagającej kontaktu z żywnością. W 

przypadku nowo zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników, Wykonawca przekazuje 

Dietetykowi Szpitala informacje, określone powyżej wraz z kopiami orzeczeń lekarskich 

dopuszczających do pracy wymagającej kontaktu z żywnością, najpóźniej na 2 dni przed 

rozpoczęciem pracy nowego pracownika. Lista osób zatrudnionych musi zawierać 

przydział pracowników do poszczególnych kuchenek oddziałowych z określeniem liczby 

osób i ich godzin pracy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do kwartalnego raportowania stanu zatrudnienia przez 

cały okres realizacji umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po 

zakończeniu kwartału. W przypadku nowo zatrudnionych przez Wykonawcę 

pracowników, Dietetyk Szpitala uzyskuje informacje, określone powyżej, najpóźniej na 2 

dni przed rozpoczęciem pracy nowego pracownika.  

5. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać identyfikatory z logo firmy oraz 

imieniem  i nazwiskiem oraz stanowiskiem. Identyfikatory zapewnia Wykonawca. 

6. W dniu rozpoczęcia realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia 

wszystkich kuchenek oddziałowych w odpowiedni sprzęt i urządzenia niezbędne do 

prawidłowej realizacji usług, zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.  

7. Wykonawca zapewni raz do roku systematyczne, zgodne z ustalonym harmonogramem 

serwisowanie sprzętów, w tym odkamienianie zmywarko – wyparzaczy. Harmonogram 

zostanie przekazany Zamawiającemu w pierwszym miesiącu trwania umowy na rok 

bieżący, a następnie do dnia 10 stycznia kolejnego roku. Po zakończeniu umowy, w dniu 

jej rozwiązania, Wykonawca zdemontuje i wywiezie sprzęt na własny koszt i ryzyko.  

8. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększające lub 

zmniejszające się zapotrzebowanie na posiłki.  Różnice te będą wahały się nie więcej niż 

± 20% wartości miesięcznej usługi. Zaistnienie różnic nie zwiększa wartości umowy 

określonej w § 6 ust. 1.  

9. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest: 

1) do przestrzegania standardów sanitarno – epidemiologicznych, 
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2) do przestrzegania przepisów dotyczących organizacji żywienia zbiorowego, 

3) do zapewnienia wysokiej jakości oferowanych posiłków zgodnie z Opisem 

przedmiotu zamówienia,  

4) do sporządzania diet i posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem diet specjalnych  

na zlecenie Zamawiającego, 

5) do opracowywania jadłospisu na okres 10 dni, z obowiązkiem przekazywania  

do akceptacji osobie wskazanej przez Zamawiającego na 7 dni przed 

wprowadzeniem jadłospisu, 

6) Codziennego odbioru odpadów pokonsumpcyjnych oraz brudnych pojemników 

typu GN i termoportów razy dziennie (po śniadaniu). 

10. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia lub jednego z posiłków, 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o 

kłopotach w realizacji umowy (telefonicznie i drogą mailową), nie później niż na jedną 

godzinę przed terminem dostarczenia posiłków. Niezależnie od powiadomienia 

Zamawiającego, zastosowanie mają zapisy § 10 ust. 1 pkt 10). 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 1010 Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie  

do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałej okoliczności Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego o 

poczynionych działaniach w ramach zapewnienia ciągłości żywienia. 

12. Wykonawca wykona na własny koszt badania na czystość mikrobiologiczną z 

określeniem wyhodowanych szczepów bakterii z czterech źródeł:  

a. powierzchnia blatu kuchennego 

b. wózek bemarowy 

c. jeden sprzęt kuchenny wskazany przez Zamawiającego (kubek, talerz lub garnek) 

d. ręce personelu wydającego posiłki  

Posiewy zostaną wykonane na oddziale wskazanym w dniu badania przez Zamawiającego.  

Badania zostaną wykonane w pierwszym kwartale trwania umowy, a następnie co 6 miesięcy 

oraz każdorazowo w razie zatruć i zakażeń pokarmowych. Wyniki badań na czystość 

mikrobiologiczną zostaną niezwłocznie przekazane Zamawiającemu. 

13. W przypadku awarii urządzeń bądź wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających 

kontynuację procesu realizacji usługi, Wykonawca zapewnia naprawę lub dostarczenie 

urządzeń i sprzętu zamiennego na własny koszt , w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii 

tak aby zachować ciągłość usługi w określonym umową zakresie. Wykonawca będzie 

ponosił koszty związane z przeglądami, konserwacjami i naprawami zakupionego sprzętu i 

urządzeń. 

14. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji niniejszej Umowy do bezwzględnego 

przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych i innych określonych przepisami prawa oraz regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru i kontroli prawidłowości przygotowania 

posiłków, zarówno w miejscu ich wytwarzania, transportu i dystrybucji. 

16. Wykonawca zobowiązany jest poddać się kontroli Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli w każdym czasie trwania umowy w zakresie 

przewidzianym w SIWZ po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy. Kontrola będzie się 

odbywała w obecności uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Z kontroli 

sporządzany będzie protokół po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.  

17. Wykonawca odpowiada za stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości związane  

z nieprzestrzeganiem zapisów zawartych w SIWZ i zobowiązany jest niezwłocznie wykonać 

zalecenia pokontrolne związane ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami. 

18. Na uzasadniony wniosek Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek w trybie 

natychmiastowym odsunąć od pracy na terenie Zamawiającego pracownika, który 

naruszył w sposób rażący obowiązki i zapisy umowy. 
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§6. 

WARTOŚĆ UMOWY 

 

1. Wartość zamówienia objętego niniejszą umową nie przekroczy kwoty brutto: 

…………………….. zł 

(słownie: złotych ………………………………. groszy …./100) 

2. Ceny jednostkowe brutto dla poszczególnych posiłków we wszystkich rodzajach diet 

określa załącznik nr 2 do umowy. 

3. Za realizację przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie miesięczne 

wynagrodzenie stanowiące sumę wszystkich wydanych w ciągu miesiąca posiłków 

pomnożonych przez ceny określone w załączniku nr 2 do umowy. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie sporządzony przez Wykonawcę wykaz ilości 

wydanych posiłków w ciągu miesiąca rozliczeniowego potwierdzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Należność za dostarczone zamówienie częściowe zapłacona zostanie przelewem z 

konta Zamawiającego w terminie 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury. Płatność nastąpi na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Faktura może 

zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej do Kancelarii Ogólnej 

(Pawilon nr 2) bądź przekazana w formie elektronicznej poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania PEFEXPERT (http://pefexpert.pl/). 

6. Wykonawca zobowiązany jest wskazać na każdej wystawionej fakturze numer rachunku 

rozliczeniowego  znajdujący się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT. 

7. Koszty mediów, w tym: energii, wody i kanalizacji ponosi Zamawiający. 

8. Za dzień przelewu uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.   

 

§7. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW 

1. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem gramatury, wartości 

kalorycznej oraz zawartości składników odżywczych, mineralnych i witamin zgodnie z 

aktualnymi wymaganiami Instytutu Żywności i Żywienia Warszawie i warunkami 

określonymi w SIWZ. 

2. Przygotowanie posiłków powinno odbywać się z uwzględnianiem zaleceń dietetyka 

Szpitala Wolskiego oraz po akceptacji lub wprowadzeniu przez niego zmian w 

jadłospisach dekadowych. 

 

§8. 

DOSTARCZENIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć posiłki do wszystkich oddziałów w 

następujących godzinach:  

1) Dla oddziałów Chirurgii Ogólnej i Oddziału Chirurgii Naczyniowej, OIT, SOR, 

Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego, Dziennego Oddziału Psychiatrycznego A i 

D oraz Oddziału Dziennej Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży  : 

a) śniadanie i II śniadanie  w godz. 07.30 – 08.30, 

b) obiad, podwieczorek i kolacja w godz. 12.45 do 13.15.  

2) Dla pozostałych oddziałów: 

a) śniadanie i II śniadanie  w godz. 07.30 – 08.30, 

b) obiad, podwieczorek i kolacja w godz. 12.15 do 12.45.  

2. Posiłki wydawane będą pacjentom wg następującego harmonogramu: 

1) śniadanie – od godziny 8.00 do godziny 9.15,  

2) II śniadanie –wydawane od godziny 10.45 do godziny 11.00;  

3) obiad – od godziny 12.30 do godziny 13.30,  

4) podwieczorek  - wydawany od godziny 15.45 do godziny 16.00 

5) kolacja-od godziny 17.00 do godziny 18.00. 

 

http://pefexpert.pl/
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3. W przypadku braków asortymentowych w dostarczonych posiłkach, Wykonawca jest 

zobowiązany uzupełnić braki w terminie do 30 minut od momentu zgłoszenia 

telefonicznego braku. 

§9. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zatrudnienie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, właściwie przeszkolonego personelu, spełniającego wymagania w SIWZ, w 

tym w szczególności posiadania przez pracowników pracujących w kuchenkach 

oddziałowych ważnych wymaganych orzeczeń lekarskich wydanych do celów 

epidemiologicznych do pracy z żywnością w podmiotach leczniczych.  

2. Wykonawca odpowiada za przygotowanie i dostawę posiłków do kuchenek 

oddziałowych, ich  porcjowanie oraz dystrybucję do pacjenta. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan sanitarno-higieniczny kuchenek 

oddziałowych oraz czystość, kompletność i sprawność sprzętu zgodnie z zapisami SIWZ, 

który jest niezbędny do prawidłowej realizacji usługi. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czyste, schludne umundurowanie (bluza z 

krótkim rękawem oraz spodnie) personelu pracującego w kuchenkach oddziałowych. 

Niedopuszczalna jest praca personelu Wykonawcy w niekompletnych mundurach ze 

śladami zabrudzenia. Pracownicy Wykonawcy muszą przy przygotowaniu, dystrybucji 

posiłków zakładać odzież ochronną (czepek na włosy, rękawiczki jednorazowe, fartuchy 

foliowe – jednorazowe). Obowiązek noszenia odzieży ochronnej wymagane jest przy 

zbieraniu oraz myciu naczyń po konsumpcji 

5. Wykonawca zabezpiecza pranie odzieży ochronnej i roboczej swoich pracowników  

realizujących niniejszą umowę. w zakładzie pralniczym poza terenem Zamawiającego 

spełniającym wymogi sanitarno – epidemiologiczne w zakresie prania odzieży szpitalnej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Zamawiającemu oraz 

osobom  trzecim w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. W przypadku roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego (np. z tytułu 

zatruć pokarmowych), Zamawiający zastrzega sobie prawo regresu do Wykonawcy, a 

także potrącenia równowartości roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

1 000 000 zł (słownie: złotych jeden milion groszy 00/100) przez cały okres obowiązywania 

niniejszej umowy.  

9. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin obowiązywania 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż 

ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia.   

10. Polisa ubezpieczeniowa stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 3 do 

umowy. 

 

§10 

KARY UMOWNE 

1. Za nienależyte oraz niezgodne z SIWZ wykonanie umowy Zamawiającemu przysługuje 

naliczanie kar umownych w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego 

Wykonawcy za miesiąc kalendarzowy, w którym przypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy miał miejsce, z tym, że:  

1) w przypadku niedotrzymania terminów określonych w §8 ust. 1, Zamawiający może 

żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100 zł liczonej za każde rozpoczęte 30 

minut opóźnienia, 

2) za niedotrzymanie terminu dostarczenia jadłospisu, na siedem dni roboczych przed 

rozpoczęciem kolejnej dekady, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w 

wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia, 

3) za nienależyte wykonanie usługi polegające na: 

a) niewłaściwej gramaturze posiłków,  

b) niewłaściwym składzie jakościowym posiłków, 

c) niewłaściwej temperaturze posiłków,  
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d) niezgodnej z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi dystrybucji posiłków  do 

pacjenta, 

e) brakach asortymentowych w dostarczonych posiłkach oraz nieuzupełnienia tych 

braków w terminie do 30 minut od momentu zgłoszenia telefonicznego braku  

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 200 zł za każdorazowe 

stwierdzenie zaistnienia okoliczności  

4) Za uchybieniach sanitarno-higienicznych w kuchence oddziałowej, Zamawiający 

może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdorazowe stwierdzenie 

zaistnienia okoliczności  

5) Za brak lub posługiwanie się niesprawnym sprzętem wymaganym przez 

Zamawiającego zgodnie z wykazem wyposażenia w SIWZ, Zamawiający może żądać 

zapłaty kary umownej w wysokości 500 zł za każdorazowe stwierdzenie zaistnienia 

okoliczności,  

6) W przypadku 4 napraw w przeciągu 3 miesięcy niżej wymienionego sprzętu 

Zamawiający ma prawo zażądać wymiany: zmywarko – wyparzacza, mikrofalówki, 

bemara jezdnego oraz warnika.  

7) w przypadku niewywiązania się ze zobowiązania zawartego w §5 ust. 3, 4 Umowy, 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 150,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek naruszenia polegający na:  

a) nieprzekazaniu Dietetykowi Szpitala imiennej listy pracowników Wykonawcy 

przydzielonych do poszczególnych kuchenek oddziałowych, w terminie do 10 

dnia każdego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału 

b) nieprzekazaniu wyników badań na nosicielstwo oraz orzeczeń do celów sanitarno 

– epidemiologicznych nowo zatrudnionych pracowników pracujących w obiekcie 

Zamawiającego.  

8) za nieprzestrzeganie wytycznych dotyczących usuwania odpadów 

pokonsumpcyjnych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 150 zł za każdy niewywiezienie w terminie lub źle przygotowany, nieszczelny, 

niewłaściwie przechowywany i zabezpieczony pojemnik na odpady 

pokonsumpcyjne. Niezależnie od naliczonej kary, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego wywiezienia odpadów, 

9) za każdorazowy brak pełnej, deklarowanej na liście osób zatrudnionych, obsady w 

kuchenkach oddziałowych, Zamawiający może dokonać potrącenia w wysokości 

500 zł za każdą stwierdzoną nieobecność z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy w miesiącu, w którym doszło do w/w wydarzenia 

10) w przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wyżywienia zgodnie z zawartą 

umową lub jednego z posiłków, Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej w 

wysokości 10% wartości miesięcznego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy w 

miesiącu, w którym doszło do w/w wydarzenia 

11) W przypadku niewywiązania się ze zobowiązania zawartego w §9 ust. 9 Umowy tj. 

nieprzedstawienia w terminie polisy Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej 

w wysokości 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia.  

12) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niedopełnienie wymogu 

zatrudniania osób na umowę o pracę, o których mowa w ogłoszeniu (dietetyk) - 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 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. 

 

2. Naruszenie warunków umowy, opisane w ust. 1, zgłaszane jest Wykonawcy przez 

Naczelną Pielęgniarkę Zamawiającego na podstawie pisemnego wniosku Dietetyka 

Szpitala lub kierownika komórki organizacyjnej Szpitala, dla której Wykonawca realizuje 
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umowę. Wniosek sporządzony będzie w oparciu o protokół z naruszenia warunków 

umowy, podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i odpowiednio Dietetyka lub 

kierownika komórki organizacyjnej Szpitala, dla której Wykonawca realizuje umowę. 

3. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy w okolicznościach wskazanych  

w § 11 ust. 2,  przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty wynagrodzenia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% całkowitej kwoty 

wynagrodzenia. 

5. Zamawiający może potrącić kary umowne z należnych faktur lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w  

przypadku, gdy suma kar umownych nie pokrywa powstałej szkody. 

7. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji usług objętych 

niniejszą umową ani z innych zobowiązań umownych. 

 

§11. 

WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Strony zastrzegają sobie prawo do wypowiedzenia umowy z 8 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania terminu 

wypowiedzenia w sytuacji, gdy Wykonawca: 

1) mimo pisemnego wezwania Zamawiającego nadal w uporczywy sposób nienależycie 

wykonuje umowę lub narusza warunki umowy, 

2) utracił uprawnienia konieczne do prowadzenia działalności, 

3) dopuścił się uchybień w zakresie przepisów sanitarno – epidemiologicznych, które 

spowodowały konieczność zamknięcia działalności Wykonawcy bądź pomimo 

pisemnych zaleceń pokontrolnych nie przeprowadza w określonym terminie czynności 

pokontrolnych. 

 

§12. 

ZMIANY UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie: 

1) w sytuacji, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

2) w sytuacji, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, 

Strony dopuszczają między innymi następujące zmiany umowy: 

1) zmiana terminu realizacji umowy, 

2) zmiany poszczególnych godzin, terminów wykonywania poszczególnych czynności 

składających się na wykonanie przedmiotu umowy, o ile zmiany te nie wpłyną 

negatywnie na funkcjonowanie Szpitala,  

3) zmiana w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia się zapotrzebowania na posiłki w 

granicach określonych wartością przedmiotu umowy, 

4) zmiana norm żywieniowych,  

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy, w szczególności: rodzajów i ilości diet, 

ilości wydawanych posiłków, uzasadnioną potrzebami Zamawiającego, 

6) zwiększenie bądź zmniejszenie liczby oddziałów, przy nieprzekroczeniu wartości 

umowy, o której mowa w § ust. 1, 

7) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pod warunkiem 

nieprzekroczenia wartości umowy, o której mowa § 6 ust. 1. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, za wyjątkiem zmiany, o której mowa w 

ust. 1 pkt 5), wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie 

kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 

 

§13. 

KOORDYNATORZY 

Osoby uprawnione do kontaktu w sprawie realizacji niniejszej Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego: Edyta Wilga, tel. 22 38 94 878, 

2) ze strony Wykonawcy: …………, tel. ……..  

 

§14. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych do przestrzegania zasad 

określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE oraz stosowania się do wytycznych i zaleceń dotyczących przetwarzania danych 

osobowych wydanych przez Europejską Radę Ochrony Danych, o której mowa w art. 68 

powołanego rozporządzenia. Umowa o powierzeniu przetwarzania danych stanowi załącznik 

nr 4 do umowy. 

 

§15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, 

których nie da się rozstrzygnąć w drodze negocjacji w terminie 30 dni od dnia złożenia 

wniosku  

z propozycją ugodową przez jedną ze Stron drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

2. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, nie mogą być przenoszone na 

osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego  Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące odnoszące się do przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie  

do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), która podlega 

udostępnieniu  

w trybie przedmiotowej umowy.  

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej  

ze Stron. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095
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§16. 

ZAŁĄCZNIKI 

 

 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 – Polisa ubezpieczeniowa 

Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia przetwarzania danych 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 4 do umowy 

UMOWA 

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Niniejsza umowa została zawarta w Warszawie w dniu … …………… 2018 r. roku przez:  

…………………………,……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………., zwaną dalej „Administratorem”, 

reprezentowaną przez:  

…………….. – Dyrektora,  

oraz  

……………… z siedzibą w ………………, adresem: ul. ………….., ….-….. Warszawa, 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez 

………………. w ………………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS: ………………., NIP: ……………………, zwaną dalej „Podmiotem 

Przetwarzającym”, reprezentowaną przez:  

…………….. – Prezesa Zarządu.  

Administrator i Podmiot Przetwarzający będą dalej zwani łącznie „Stronami”, a każdy z 

osobna „Stroną”.  

 

zważywszy, że:  

1. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

zwanego dalej „RODO”, wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.  

2. Administrator zamierza powierzyć Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych 

osobowych, a Podmiot Przetwarzający zamierza przyjąć powierzone mu dane osobowe 

do przetwarzania w imieniu Administratora, zgodnie z umową oraz z przepisami 

regulującymi przetwarzanie danych osobowych, wiążącymi Podmiot Przetwarzający i 

Administratora.  

 

Strony postanowiły, co następuje:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Administrator powierza Podmiotowi Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych 

w imieniu Administratora, na zasadach określonych w Umowie oraz we właściwych 

przepisach regulujących przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w RODO.  

3. Rodzaj danych osobowych, kategorie osób, których dotyczą dane osobowe, jak również 

przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania danych osobowych są wskazane 

w załączniku nr 1 do umowy.  

4. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z umowy z najwyższą 

starannością, w celu prawidłowego zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i 

technicznego interesów Stron oraz osób, których dane osobowe dotyczą, w zakresie 

przetwarzania danych osobowych.  

 

§ 2 

Oświadczenie Podmiotu Przetwarzającego 

 

1. Podmiot Przetwarzający oświadcza, że:  

a) wdrożył środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych 

osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający ochronę 

praw osób, których dotyczą dane osobowe; oraz  
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b) dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą oraz odpowiednio wyszkolonym 

personelem, umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w 

zakresie i w celu określonych w umowie.  

 

§ 3 

Przetwarzanie danych osobowych 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający 

może następować wyłącznie w przypadkach wynikających z Umowy lub na podstawie 

odrębnych zleceń Administratora, wyrażonych w formie dokumentowej (papierowej lub 

cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).  

2. Podmiot Przetwarzający ma prawo przetwarzać dane osobowe, jeżeli obowiązek taki 

nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu 

podlega Podmiot Przetwarzający. W takim przypadku Podmiot Przetwarzający jest 

zobowiązany poinformować Administratora o stosującym się do niego obowiązku 

prawnym co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że 

wiążące go przepisy zabraniają mu udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes 

publiczny.  

3. Przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający jest ograniczone do 

celu i zakresu wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.  

4. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, 

zawierający informacje wymagane przez obowiązujące przepisy, chyba że zgodnie z 

obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru. 

5. Podmiot Przetwarzający prowadzi rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania 

dokonywanych w imieniu Administratora zgodnie z art. 30 ust. 2 RODO, chyba że zgodnie 

z obowiązującymi przepisami nie ma obowiązku prowadzenia takiego rejestru.  

6. Wszelkie zlecane przez Administratora operacje przetwarzania danych osobowych 

Podmiot Przetwarzający wykonuje niezwłocznie, w szczególności jeśli chodzi o usunięcie 

danych osobowych na żądanie osoby, której dotyczą.  

7. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych osobowych, Podmiot Przetwarzający 

ma obowiązek współdziałania z Administratorem w celu wywiązania się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w obowiązujących przepisach, wdrażając 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.  

8. Podmiot Przetwarzający zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności 

przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:  

a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;  

b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych 

(z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich 

nieprzestrzeganie;  

c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na 

polecenie Administratora, z zastrzeżeniem ust. 2; oraz  

d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych 

oraz stosowanych przez Podmiot Przetwarzający sposobów ich zabezpieczenia, o 

ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.  

9. Podmiot Przetwarzający prowadzi ewidencję udzielonych upoważnień do przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w ust. 8 lit. a).  

 

§ 4 

Dalsze powierzenia przetwarzania 

 

1. Podmiot Przetwarzający ma prawo korzystać z podwykonawców przy przetwarzaniu 

danych osobowych (dalsze powierzenie przetwarzania), pod warunkiem, że przed 

powierzeniem podwykonawcy przetwarzania danych osobowych:  

a) uzyska na to zgodę Administratora, wyrażoną w formie dokumentowej (papierowej 

lub cyfrowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); zawrze z 
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podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na 

warunkach nie gorszych niż warunki umowy;  

b) upewni się, że podwykonawca zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia 

odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

odpowiadało wymogom obowiązujących przepisów.  

2. Jeżeli podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony 

danych osobowych, Podmiot Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Administratora za wypełnienie obowiązków podwykonawcy.  

3. Wykaz podwykonawców, z których Podmiot Przetwarzający korzysta w dniu zawarcia 

umowy, i co do których Administrator wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania 

danych osobowych, stanowi załącznik nr 2 do umowy.  

 

§ 5 

Bezpieczeństwo danych osobowych 

 

1. Podmiot Przetwarzający stosuje środki techniczne i organizacyjne, odpowiednie do 

zagrożeń oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych osobowych, 

zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności przed ich 

przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, 

nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.  

2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się stale monitorować stan stosowanych 

zabezpieczeń danych osobowych oraz występujących zagrożeń bezpieczeństwa, i w 

razie potrzeby aktualizuje stosowane środki techniczne i organizacyjne, tak, żeby 

zapewnić najwyższy osiągalny poziom ochrony danych osobowych.  

3. Podmiot Przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych 

oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Administratorem w 

wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.  

4. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie zawiadamia Administratora, przed podjęciem 

jakichkolwiek działań, o każdym przypadku:  

a) wystąpienia jakiegokolwiek organu z żądaniem udostępnienia danych osobowych, 

chyba że zakaz ujawnienia tej informacji wynika z obowiązujących przepisów;  

b) wystąpienia przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z żądaniem dotyczącym 

przetwarzania danych osobowych lub ich treści.  

5. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie – w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 

godzin od wykrycia – informuje Administratora o wszelkich wykrytych naruszeniach 

bezpieczeństwa danych osobowych, przekazując Administratorowi wszelkie dostępne 

Podmiotowi Przetwarzającemu informacje na temat naruszenia, w szczególności:  

a) charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości 

kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane osobowe dotyczą, oraz kategorie i 

przybliżoną liczbę wpisów, których dotyczy naruszenie;  

b) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie 

innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji;  

c) możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych; oraz  

d) środki zastosowane lub proponowane przez Podmiot Przetwarzający w celu 

zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych 

przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 

skutków.  

6. Podmiot Przetwarzający współdziała z Administratorem przy ustalaniu szczegółów 

związanych ze zgłoszonym Administratorowi naruszeniem, w szczególności przyczyn i 

skutków jego wystąpienia oraz wdraża zalecane przez Administratora środki mające na 

celu złagodzenie ewentualnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych 

oraz środki naprawcze.  

7. Podmiot Przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora, jeśli jego zdaniem 

wydane mu przez Administratora polecenie dotyczące przetwarzania danych 

osobowych stanowi naruszenie obowiązujących przepisów.  

 

§ 6 
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Prawo do kontroli 

 

1. Administrator ma prawo kontrolowania sposobu wypełniania przez Podmiot 

Przetwarzający jego obowiązków określonych w umowie lub w obowiązujących 

przepisach. W szczególności Administrator może żądać udostępnienia określonych 

informacji lub dokumentów oraz może przeprowadzać – samodzielnie lub przez 

upoważnionego przez Administratora pracownika lub współpracownika – audyty, w tym 

inspekcje w miejscu przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.  

2. Podmiot Przetwarzający ma obowiązek współpracować z Administratorem lub 

upoważnionym przez Administratora pracownikiem lub współpracownikiem w czasie 

przeprowadzanej kontroli, w sposób umożliwiający Administratorowi weryfikację 

prawidłowej realizacji obowiązków Podmiotu Przetwarzającego.  

 

§ 7 

Rozwiązanie umowy 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. i zostaje zawarta na czas określony do 

dnia rozwiązania lub wygaśnięcia ostatniej z umów łączących Strony, z których wynika 

konieczność przetwarzania danych osobowych przez Podmiot Przetwarzający.  

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Podmiot Przetwarzający obowiązków 

wynikających z umowy, Administrator ma prawo rozwiązać wszystkie umowy zawarte z 

Podmiotem Przetwarzającym, z których wynika konieczność przetwarzania danych 

osobowych przez Podmiot Przetwarzający, ze skutkiem natychmiastowym.  

3. Najpóźniej w dniu rozwiązania umowy Podmiot Przetwarzający ma obowiązek:  

a) usunąć wszelkie dane osobowe; albo  

b) zwrócić Administratorowi wszelkie nośniki zawierające dane osobowe oraz usunąć 

wszelkie istniejące kopie danych osobowych, chyba że obowiązujące przepisy 

wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości danych 

osobowych, zależnie od wyboru Administratora, zakomunikowanego Podmiotowi 

Przetwarzającemu w formie dokumentowej (papierowej lub cyfrowej, w tym za 

pośrednictwem poczty elektronicznej) co najmniej na 7 dni przed terminem 

rozwiązania Umowy.  

4. W przypadku rozwiązania Umowy w trybie ust. 2 wybór Administratora będzie 

zakomunikowany Podmiotowi Przetwarzającemu w oświadczeniu o rozwiązaniu umowy 

ze skutkiem natychmiastowym.  

5. Czynności wskazane w ust. 3 zostaną wykazane w pisemnym protokole, podpisanym 

przez przedstawiciela Podmiotu Przetwarzającego i dostarczonym Administratorowi w 

terminie 7 dni od dokonania wskazanych w nim czynności.  

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. Podmiotowi Przetwarzającemu nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie Umowy.  

2. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami i zastępuje w całości uprzednie 

lub równoczesne uzgodnienia poczynione przez Strony (w formie pisemnej lub ustnej) w 

przedmiocie regulowanym postanowieniami niniejszej Umowy.  

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część.  

4. Wszelkie spory między Stronami będą rozwiązywane na zasadzie polubownych 

negocjacji. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, spór zostanie 

przekazany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby 

Administratora.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

6. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

Podmiot Przetwarzający                                                    Administrator: 

__________________________                __________________________  
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Załącznik nr 1 – Dane osobowe 

Rodzaje danych osobowych 

 

(np. imię, nazwisko, adres, numer PESEL, 

numer telefonu, e-mail, adres IP, dane o 

stanie zdrowia) 

 

 

Imię i nazwisko, dane o stanie zdrowia 

Kategorie osób, których dotyczą dane 

osobowe 

 

(np. pracownicy, dostawcy, pacjenci, 

kontrahenci, klienci) 

 

 

Pacjenci 

Zakres przetwarzania danych osobowych 

 

(czynności dokonywane na powierzonych 

danych osobowych, np.: zbieranie, 

utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

adaptowanie, przechowywanie, 

modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, 

udostępnianie, zmienianie, usuwanie) 

 

 

 

 

przeglądanie 

Charakter przechowywania  

 

(np. systematyczny / sporadyczny) 

 

sporadyczny 

Cel przetwarzania 

 

(np. wykonanie umowy z dnia …..) 

 

wykonanie umowy z dnia ….. 

Czas przetwarzania 

 

(np. okres obowiązywania umowy z dnia 

……) 

 

okres obowiązywania umowy z dnia …… 
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Załącznik nr 2 – Podwykonawcy zatwierdzeni przez Administratora 

 

Lp. Nazwa Adres NIP 

    

    

    

    

 

 


