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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319327-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Białystok: Usługi dostarczania posiłków
2019/S 130-319327

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12
Białystok
15-027
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 856646708
E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl 
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
www.onkologia.bialystok.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
ul. Ogrodowa 12
Białystok
15-027
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Piszczatowski, Andrzej Klimczuk, Krzysztof Gut, Elżbieta Boguska
Tel.:  +48 856646708
E-mail: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl 
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.onkologia.bialystok.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

mailto:zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl
www.onkologia.bialystok.pl
www.onkologia.bialystok.pl
mailto:zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl
www.onkologia.bialystok.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków
szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych
Numer referencyjny: DZP-PN/15/2019

II.1.2) Główny kod CPV
55520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków
szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55320000
90500000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok,
POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sporządzania i dostawy całodziennych posiłków
szpitalnych oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych. Przedmiot zamówienia szczegółowo określono w Opisie
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dzienny wsad surowcowy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że zakład Wykonawcy w zakresie produkcji posiłków na
rzecz pacjentów placówek szpitalnych został zatwierdzony przez właściwego Inspektora Sanitarnego lub jest
pod stałym nadzorem sanitarnym i może świadczyć usługi w zakresie sporządzania i dostaw posiłków na rzecz
pacjentów placówek szpitalnych.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Suma gwarancyjna nie mniejsza niż 500 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje
co najmniej 2 usługi sporządzania i dostawy posiłków dla podmiotów leczniczych wykonujących działalność
leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego o wartości nie mniejszej niż 650 000,00 PLN (brutto) każda.
b) Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada środki transportu zatwierdzone do
przewozu posiłków.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały opisane w Załączniku nr 6 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych BCO, Białystok, ul. Ogrodowa 12, POLSKA

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wymagane wadium: 16 000 PLN.
2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art.22 ust.1 Pzp nie podlegają wykluczeniu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
a) który nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12)-23)
Pzp;
b) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) Pzp.
4. Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć JEDZ.
5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23) Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub
dokumentów:
a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) Pzp;
b) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
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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;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
e) oświadczeń Wykonawcy, poza wymienionymi w pkt c) i d) zawartych w Zał.nr 3 do SIWZ;
f) decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej zakład Wykonawcy w zakresie produkcji posiłków
na rzecz pacjentów placówek szpitalnych lub zaświadczenia, że zakład Wykonawcy jest pod stałym nadzorem
sanitarnym i może świadczyć usługi w zakresie sporządzania i dostaw posiłków na rzecz pacjentów placówek
szpitalnych;
g) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego;
h) wykazu wykonanych lub wykonywanych usług, obejmujących sporządzanie i dostawy posiłków dla
podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalnego, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie;
i) wykazu środków transportu niezbędnych do realizacji zamówienia;
j) dokumentów dotyczących innych podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu (w tym zobowiązanie, innych podmiotów, o których mowa w
pkt V.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji tych podmiotów);
k) decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego zatwierdzających środki transportu do przewozu posiłków;
l) zaświadczenia lub certyfikatu niezależnego podmiotu (posiadającego akredytację w tym zakresie)
zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawczych z Normą Jakościową PN-EN ISO 22000.
7. Wymagane dokumenty zostały szczegółowo opisane w SIWZ.
8. Termin związania ofertą, o którym mowa w Sekcji IV.2.6): Okres w dniach (od ustalonej daty składania ofert):
60 (zgodnie z art. 85 ust. 1 Pzp)

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

