Rabka-Zdrój: Usługa w zakresie zorganizowanego i kompleksowego żywienia pacjentów
hospitalizowanych przez Zamawiającego, polegająca na przygotowywaniu gotowych posiłków
(poszczególnych diet) i zagospodarowaniu odpadów pokonsumpcyjnych.
Numer ogłoszenia: 194160 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital Miejski w Rabce-Zdroju" sp. z o. o. , ul. Słoneczna 3, 34-700
Rabka-Zdrój, woj. małopolskie, tel. 0-18 2676040, faks 0-18 2677001.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwrabce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa w zakresie zorganizowanego i
kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych przez Zamawiającego, polegająca na
przygotowywaniu gotowych posiłków (poszczególnych diet) i zagospodarowaniu odpadów
pokonsumpcyjnych..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa w zakresie
zorganizowanego i kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych przez Zamawiającego,
polegająca na przygotowywaniu gotowych posiłków (poszczególnych diet) i zagospodarowaniu
odpadów pokonsumpcyjnych. Orientacyjne ilości posiłków wynoszą 49 000 (liczonych jako
osobodzień)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach:
24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca jest zobowiązany posiadać Decyzję Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności w zakresie

żywienia zbiorowego i decyzję w/w organu dopuszczającą samochód do przewozu
posiłków.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wymaga dodatkowego dokumentu
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia,
materiały, produkty oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji
usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Posiłki muszą
być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych spełniających
wymagania higieniczno-sanitarne i przewożone środkiem transportu spełniającym
odpowiednie wymagania higieniczno-sanitarne, co oznacza, że Wykonawca musi
posiadać ważną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
zatwierdzającą dany obiekt do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie
pełnej produkcji posiłków (tj. od surowca do gotowej potrawy) oraz ich dystrybucji
do innych placówek (odbiorców zewnętrznych ) środkami transportu w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i wtórnym zakażeniem.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca jest zobowiązany dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia oraz zabezpieczy we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia,
materiały, produkty oraz środki transportowe potrzebne do prawidłowej realizacji
usług objętych zakresem przedmiotowym niniejszego postępowania. Posiłki muszą
być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych spełniających
wymagania higieniczno-sanitarne i przewożone środkiem transportu spełniającym
odpowiednie wymagania higieniczno-sanitarne, co oznacza, że Wykonawca musi
posiadać ważną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
zatwierdzającą dany obiekt do prowadzenia działalności gastronomicznej w zakresie
pełnej produkcji posiłków (tj. od surowca do gotowej potrawy) oraz ich dystrybucji
do innych placówek (odbiorców zewnętrznych ) środkami transportu w sposób
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem i wtórnym zakażeniem.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca jest zobowiązany dysponować opłaconą polisą OC (a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia), wymagana suma ubezpieczenia: 200 tys. PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Formularz ogólny oferty, 2. formularz cenowy, 3. Pełnomocnictwo
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.szpitalwrabce.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Miejski w
Rabce-Zdroju sp. z o.o., ul. Słoneczna 3, 34-700 Rabka-Zdrój, Zamówienia Publiczne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.06.2014 godzina 10:30, miejsce: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju sp. z o.o., ul. Słoneczna 3, 34700 Rabka-Zdrój, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

