
Jastrzębie-Zdrój: Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w

wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
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Numer ogłoszenia: 297884 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju , ul. Kościuszki 14, 44-330

Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie, tel. 32 4761451, faks 32 4761727.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsr.cal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci

w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wytworzenie i dostawa posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala

Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Kościuszki 14. zakres zamówienia obejmuje sporządzanie

posiłków w siedzibie wykonawcy, transport posiłków do Punktu wydawania posiłków zamawiającego w termosach i

innych szczelnie zamkniętych pojemnikach wielokrotnego użytku będących własnością wykonawcy, mycie termosów i

innych pojemników wielokrotnego użytku odbywać się będzie w siedzibie zamawiającego przez jego personel.

zamówienie obejmuje wytworzenie i dostawę posiłków dla maksymalnie 70 pacjentów szpitala, przez cały okres

umowy. W soboty, niedziele i święta ilość pacjentów jest mniejsza i wynosi średnio od 20 do 30 osób. Ilość

zamawianych posiłków będzie różnicowana w zależności od ilości pacjentów z nich korzystających. Zamawiający

przewiduje przerwy w działalności szpitala, w związku z czym dostawa posiłków na ten okres będzie odwołana z 7

dniowym wyprzedzeniem. Posiłki obejmują śniadanie i II śniadanie w przypadku diet tego wymagających,

dwudaniowy obiad wraz z podwieczorkiem i kompotem, kolację. dostarczanie posiłków odbywać się będzie w każdy

dzień kalendarzowy do Punktu wydawania posiłków. Posiłki odbierał będzie upoważniony na danej zmianie pracownik

zamawiającego, w następujących porach: śniadanie i II śniadanie w przypadku diet tego wymagających - od godziny

615 do godziny 630 w dni powszednie, od 700 do 715 w soboty, niedziele i święta dwudaniowy obiad, podwieczorek

i kompot - od godziny 1100 do godziny 1130 kolacja - od godziny 1700 do godziny 1730. zamawianie posiłków ilość

zamawianych posiłków będzie zmienna w zależności od ilości pacjentów, zamawiający zakłada możliwość

różnicowania ilości poszczególnych posiłków, tj.: śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z podwieczorkiem

kompotem oraz kolacji, wyznaczony przez zamawiającego pracownik z jednodniowym wyprzedzeniem, do godz. 930

dnia poprzedniego telefonicznie lub faksem przekazywać będzie wykonawcy szczegółowe informacje dotyczące

posiłków na dany dzień, tj. ilości posiłków i rodzaje diet, w przypadku wystąpienia konieczności zmiany diety lub ilości

posiłków, wyznaczony przez zamawiającego pracownik telefonicznie lub faxem przekaże wykonawcy korektę
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posiłków na dany dzień do godz. 900 tego dnia. Korekta będzie obowiązywała od dwudaniowego obiadu wraz z

podwieczorkiem i kompotem. Rodzaje diet, które mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy: dieta podstawowa,

dieta dziecka małego (do lat dwóch), dieta specjalna, np.: d. biegunkowa, d. nisko i bogato resztkowa, d. nisko i

bogato białkowa, d. miksowana, d. bezglutenowa, d. niskokaloryczna, d. uczuleniowe na różne produkty, dieta łatwo

strawna, dieta cukrzycowa dieta wątrobowa. Zapotrzebowanie na posiłki w soboty, niedziele i święta sporządzane

będzie szacunkowo i przekazywane telefonicznie bądź faksem w dzień roboczy, poprzedzający dni wolne do godziny

930. W dni wolne (soboty, niedziele i święta) korekty będą dokonywane telefonicznie bądź faksem do godziny 900

danego dnia. Informacje dotyczące posiłków tj. ich ilości i rodzajów diet będą potwierdzane pisemnie w dniu

następnym. dostawa posiłków odbywać się będzie środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt. Przygotowanie i

transport musi się odbywać w warunkach zgodnych z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi. Wykonawca na

dzień przed podpisaniem umowy do godziny 1200 dostarczy wykaz środków transportu dopuszczonych do przewozu

posiłków przez Inspekcję Sanitarną wraz z dokumentem, z którego wynika zgoda Inspekcji Sanitarnej na przewóz

posiłków. Każdorazowo na prośbę zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Książki kontroli

sanitarnej samochodu. Wykonawca musi dostarczać posiłki odpowiednio zabezpieczone przed skażeniem, utratą

wartości odżywczych i temperatury z zachowaniem zgodności wartości odżywczej i kalorycznej dziennej racji

pokarmowej potraw i produktów z normami żywienia dla Zakładów Opieki Zdrowotnej, opracowanymi przez Instytut

Żywności i Żywienia w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, z uwzględnieniem wprowadzanych

obowiązujących zmian w okresie trwania umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową temperaturę

posiłków (minimalna temp. zupy 75 ºC, drugiego dania 65 ºC, płynów 80 ºC, maksymalna temperatura produktów

zimnych 15 ºC). wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu sanitarno-

epidemiologicznego żywienia oraz za zgodność składu wartościowego, jakościowego i kalorycznego posiłków

wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia zawartych w Podstawy naukowe żywienia w szpitalach

Warszawa 2001 r. Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. wykonawca dołączy do oferty propozycję jadłospisu

(programu żywienia) dla diety podstawowej na min. 10 dni z uwzględnieniem sezonowości ( dla wszystkich sezonów)

wraz z podaniem gramatury poszczególnych posiłków. Zamawiający nie dopuszcza, żeby w ciągu tygodnia (7 dni)

wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. zamawiający nie dopuszcza wykonania posiłków z

półproduktów. odpowiedzialność za ciągłość żywienia ponosi wykonawca. wykonawca odpowiedzialny będzie za

właściwe przechowywanie środków spożywczych, utrzymanie temperatury i innych warunków przechowywania, stan

opakowań itd., higienę produkcji, sposób transportu posiłków. koszty leczenia pacjenta, jakie powstaną na skutek

zatrucia pokarmowego z winy wykonawcy, a także związane z zatruciem roszczenia odszkodowawcze pacjenta,

będą obciążały całkowicie wykonawcę. zamawiający będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli żywienia

pacjentów pod względem gramatury, jakości, sposobu i warunków przyrządzania posiłków itp. Reklamacja co do

jakości posiłków będzie składana ustnie podczas zgłaszania ilości posiłków w dniu następnym i pisemnie w formie

Protokołu reklamacji. obowiązkiem wykonawcy będzie posiadanie własnych termosów, innych pojemników i naczyń

kuchennych do transportu posiłków pozwalających zachować odpowiednią ich temperaturę. Zakup termosów, innych

pojemników i naczyń kuchennych Wykonawca dokonuje na własny koszt. wykonawca będzie zobowiązany do

przedstawienia podczas kontroli dokumentów potwierdzających dopuszczenie przez Inspektora Weterynarii wyrobów

i artykułów mięsnych. wykonawca musi posiadać odpowiednio wykwalifikowany personel (posiadający odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia, z których będzie wynikać, że może świadczyć usługę wytwarzania posiłków) oraz

doświadczenie w żywieniu pacjentów w stacjonarnych, całodobowych placówkach służby zdrowia w tym w szpitalu

dziecięcym bądź oddziale dziecięcym. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku i wniesienia towaru do budynku

w wskazane przez Zamawiającego miejsca. Przed przyjęciem posiłków Zamawiający sprawdzi czy zgadza się ilość

potraw. W razie stwierdzenia braków lub niezgodności w dostawie Wykonawca ma obowiązek dostarczyć posiłki

zgodnie z zamówieniem w ciągu godziny. wszelkie reklamacje co do wadliwego wykonywania usługi, nieterminowej

realizacji zamówienia oraz innych zawinień leżących po stronie wykonawcy wskazujących na nienależyte wykonanie

umowy składane będą ustnie następnego dnia podczas zgłaszania ilości posiłków i pisemnie w formie Protokołu

reklamacji. wykonawca jest zobowiązany do pobierania i przechowywania próbek potraw w zakładzie, w którym

potrawy te zostały wyprodukowane. Pobierane próbki są udostępniane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na

żądanie tych organów. wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych raz

dziennie. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną decyzję (zezwolenie, opinię, protokół) lub inny dokument

właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu do przygotowania posiłków i wydawania posiłków w zbiorowym
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żywieniu, w tym zezwolenie do prowadzenia cateringu. Posiłki oraz miejsce ich przygotowania musza spełniać

wymogi ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015, poz. 594 z późn.

zm.) wraz z aktami wykonawczymi. Miejsce przygotowywania posiłków (kuchnia) nie może znajdować się w

odległości większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 7

ustawy PZP do kwoty maksymalnie 20% wartości zamówienia podstawowego, polegających na

przygotowaniu i dostarczeniu posiłków na zasadach określonych w zamówieniu podstawowym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.89.42.20-9, 55.32.10.00-6, 55.52.00.00-1.

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: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: brak

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

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

wykonawca przedłoży koncesję, zezwolenie lub licencję zezwalającą na prowadzenie

działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z zał. nr 3 do SIWZ,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania wiedzy i doświadczenia - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

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

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże, że wykonał bądź

wykonuje przez okres minimum 12 miesięcy należycie co najmniej jedno świadczenie

okresowe lub ciągłe polegające na żywieniu pacjentów w całodobowych, stacjonarnych

placówkach ochrony zdrowia w tym w oddziale dziecięcym bądź szpitalu dziecięcym ujętych

w wykazie usług będzie nie mniejsza niż 150 000,00 zł netto łącznie - zał. nr 8 do SIWZ wraz

z zał. nr 3 do SIWZ . Uwaga: w przypadku usług wykonywanych i niezakończonych, należy

podać kwotę, na jaką umowa do dnia złożenia oferty została wykonana. Wartość tę

Zamawiający będzie brał pod uwagę do oceny spełniania opisanego wyżej warunku, w

przypadku usług rozpoczętych wcześniej niż trzy lata przed upływem terminu składania ofert,

a zakończonych w wymaganym okresie, należy podać kwotę dostaw wykonanych w

wymaganym okresie. Wartość tę Zamawiający będzie brał pod uwagę do oceny spełniania

opisanego wyżej warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
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zamówienia - wykonawca zobowiązany jest dysponować obiektem, w którym będzie w

stanie wytwarzać zamawiającemu posiłki przez cały okres trwania umowy. Wykonawca

zobowiązany będzie wykazać spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego wykazu

- zał. nr 6 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem i/ lub

oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia - wykonawca zobowiązany jest dysponować obiektem, w którym będzie w

stanie wytwarzać zamawiającemu posiłki przez cały okres trwania umowy. Wykonawca

zobowiązany będzie wykazać spełnienie tego warunku poprzez złożenie stosownego wykazu

- zał. nr 6 do SIWZ wraz z informacją o podstawie dysponowania obiektem i/ lub

oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

sytuacji ekonomicznej i finansowej - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli

Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej pozwalającej na

wykonanie zamówienia - zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ,

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;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

należycie;

wykaz narzędzi,  wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych w  celu wykonania  zamówienia  wraz z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

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

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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)

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do oferty załączyć: wypełniony Formularz ofertowy według wzoru

stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ wypełniony Formularz cenowy według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ

dokument lub oświadczenie potwierdzający wprowadzenie systemu HACCP w zakresie niezbędnym do wykazania

spełniania warunku uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności dokument wskazujący osobę

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca

dołączy do oferty propozycję jadłospisu (programu żywienia) dla diety podstawowej na min. 10 dni z uwzględnieniem

sezonowości ( dla wszystkich sezonów) wraz z wyliczeniem gramatury dla każdego posiłku wykonawca dołączy

oświadczenie, że posiłki będą wykonywane na tym samym lub równoważnym poziomie żywienia przez cały okres

trwania umowy wykonawca dołączy aktualny dokument Inspekcji Sanitarnej z którego treści wynika, że wykonawca

może świadczyć usługi cateringowe z kuchni którą wskazał jako miejsce produkcji posiłków dla zamawiającego

wykonawca dołączy oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000 zł.

Oświadczenia wymagane przez zamawiającego muszą być złożone w formie oryginałów, a dokumenty mogą być

złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonych za zgodność przez osobę osoby uprawnionąe do

podpisania oferty, z dopiskiem za zgodność z oryginałem. W przypadku podpisania oferty przez osobę

reprezentującą wykonawcę wymagane jest złożenie pełnomocnictwa. Zamawiający może żądać przedstawienia

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wskazane wyżej dokumenty winny potwierdzać spełnianie

poszczególnych warunków na dzień składania ofert. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii

winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie. Powyższa forma dotyczy również dokumentów
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uzupełnianych w myśl art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak. Dokumenty

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających

spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli

pełnomocnictw, albo którzy złożyli ww. wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na

wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy i usługi wymagań określonych przez

Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający wzywa także, w

wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których

mowa powyżej. Zamawiający nie ma obowiązku wzywać Wykonawców do uzupełnienia, o którym mowa powyżej w

pkt 6.13, jeżeli mimo uzupełnienia tych oświadczeń lub dokumentów konieczne byłoby odrzucenie oferty Wykonawcy

lub unieważnienie postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. O wykluczeniu z

postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wykluczonych Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i

prawne.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80

2 - wartość wsadu do kotła - 20

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik nr 7 do

SIWZ - wzór umowy. zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej

zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej

zmiany. na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza zmianę umowy

w następujących przypadkach: wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia.

W takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej umowy o czas, w jakim siła

wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów

służących do ich wytworzenia, oferowanych w ofercie wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub

urządzeniami spełniającymi wymagania zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne obiektywne okoliczności

uniemożliwiające spełnienie przez wykonawcę świadczenia określonego w umowie; w takich przypadkach

wykonawca i zamawiający postanowią o zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu

wykonania umowy (o czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia wykonawcy ustalonego w

umowie. wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację umowy ze strony

wykonawcy lub ze strony zamawiającego). wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do

wykonania umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych

postanowień umowy, wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania

file:///C:/Users/ZTRZCI~1.SZP/AppData/Local/Temp/297884-2015.html

6 z 7 2015-11-05 12:32



wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, wystąpi zmiana

przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas

dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.wsr.cal.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital

Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Kościuszki 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2015 godzina

09:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul.

Kościuszki 14 - pok. nr 1 (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
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