
Znak sprawy: ZP 02/2015

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA na:
Wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów (dzieci w wieku od 1 do 18 lat)

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

44-330 Jastrzębie Zdrój, ul.  Kościuszki 14
tel. 32 476-14-51, fax 32 475-17-27

e-mail: szpitalwsr@wsr.cal.pl
adres internetowy: http://www.wsr.cal.pl

2.  Tryb  udzielenia  zamówienia: przetarg  nieograniczony  o  wartości  mniejszej  od  kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. , poz.907 z późn.
zmianami), zwaną dalej „ustawą PZP” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

3. Opis przedmiotu zamówienia: Wytwarzanie i dostawa posiłków dla pacjentów (dzieci w
wieku od 1 do 18 lat) Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu
Zdroju.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 15.89.42.20-9  posiłki szpitalne
 55.32.10.00-6  usługa przygotowywania posiłków
 55.52.00.00-1  usługa dostarczania posiłków

1)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. 

2) zakres zamówienia obejmuje: 
a)  sporządzanie posiłków w siedzibie wykonawcy, 
b) transport posiłków do Punktu wydawania posiłków zamawiającego w termosach i innych
szczelnie zamkniętych pojemnikach wielokrotnego użytku będących własnością wykonawcy, 
c)  mycie  termosów  i  innych  pojemników  wielokrotnego  użytku  odbywać  się  będzie  w
siedzibie zamawiającego przez jego personel.

3) 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.

4)  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.
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5) 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 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.

6) 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).

7) 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.
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8)  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.

9)  zamawiający nie dopuszcza wykonania posiłków z półproduktów.

10) odpowiedzialność za ciągłość żywienia ponosi wykonawca.

11) wykonawca odpowiedzialny będzie za właściwe przechowywanie środków spożywczych,
utrzymanie  temperatury i  innych  warunków przechowywania,  stan opakowań itd.,  higienę
produkcji, sposób transportu posiłków. 

12)  koszty  leczenia  pacjenta,  jakie  powstaną  na  skutek  zatrucia  pokarmowego  z  winy
wykonawcy,  a  także  związane  z  zatruciem  roszczenia  odszkodowawcze  pacjenta,  będą
obciążały całkowicie wykonawcę.

13) 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.

14) 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.

15)  wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przedstawienia  podczas  kontroli  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie przez Inspektora Weterynarii wyrobów i artykułów mięsnych.

16)  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.

17)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  rozładunku  i  wniesienia  towaru  do  budynku  
w wskazane przez Zamawiającego miejsca.

18) 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.

19) 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.

20)  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.
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21) wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych
raz dziennie.

22) 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 żywieniu, w tym zezwolenie do prowadzenia
cateringu.

23)  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.

24)  Miejsce  przygotowywania  posiłków  (kuchnia)  nie  może  znajdować  się  w  odległości
większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.

4. Termin wykonania zamówienia: 36 miesiące tj. od 01.01.2016r do 31.12.2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: 
O  udzielenie  zamówienia  publicznego  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają
warunki dotyczące: 

1)  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, 

2)  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.

3)  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. 
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4)  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,

Ocena spełniania warunków udziału w przetargu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
załączonych do złożonej oferty. Wykonawca, który nie spełnia w/w warunków zostanie
wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.

6. Informacje o oświadczeniach i  dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia  spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu oraz niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy: 
6.1. w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 Ustawy PZP, należy przedłożyć:  

1) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie z zał.
nr 3 do SIWZ),

2)zezwolenie,  koncesje  lub  licencję  zezwalające  na  prowadzenie  działalności  związanej  z
przedmiotem  zamówienia  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku
uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności  wystawione  przez
Inspekcję Sanitarną,

3)  wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  głównych dostaw, w okresie  ostatnich  trzech 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 dostawy
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (załącznik nr 8).
Dowodami, o których mowa w ust. 6.1. pkt. 3) są:
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostawy okresowych 
lub  ciągłych  poświadczenie  powinno  być  wydane  nie  wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie  wykonawcy  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a).
W przypadku,  gdy  zamawiający  jest  podmiotem,  na  rzecz  którego  dostawy wskazane  w
wykazie, o którym mowa w pkt 3) powyżej zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ppkt a) i b) powyżej.

4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych –  zgodnie z zał. nr 6 do
SIWZ.
6.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy
PZP, należy przedłożyć:
1)   oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  (zgodnie z
zał. nr 4 do SIWZ), 

2) 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 PZP,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - Zamiast
odpisu z KRS wykonawcy mogą samodzielnie pobierać ze stron Centralnej Informacji KRS
wydruki  wpisu  do  rejestru  i  przedkładać  je  Zamawiającemu  na  potwierdzenie  spełnienia
warunku udziału w postępowaniu. Samodzielnie pobrane wydruki komputerowe mają moc
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równoważną z mocą odpisów wydawanych przez Centralną Informację KRS, pod warunkiem
posiadania przez nie cech umożliwiających ich weryfikację z danymi zawartymi w KRS,8.3 
3)  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 ofert. 

4) 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 ofert. 

6.2.1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.2 pkt 5
ustawy PZP,  należy  przedłożyć  dokumenty  dotyczące  przynależności  do  tej  samej  grupy
kapitałowej:
a) informację o tym, że nie należy / należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust.  2  pkt  5  PZP,  stanowiącą  zał.  nr  5  do  SIWZ oraz,  w  przypadku  wskazania,  iż
Wykonawca  należy  do  takiej  grupy,  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy
kapitałowej, stanowiącą zał. nr 5.1 do SIWZ.

6.3.  W  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty  działające  wspólnie  (konsorcjum),
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia:
a)  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
zobowiązania,
b) zobowiązani są ustanowić podmiot wiodący – lidera- pełnomocnika do reprezentowania
ich  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia,
c) zobowiązani są dołączyć do oferty, dla podmiotu wiodącego – lidera – pełnomocnictwo do
reprezentowania  wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego i zawarcia umowy,
d)  przyjmuje  się,  że  pełnomocnictwo  do  podpisania  oferty  obejmuje  pełnomocnictwo  do
poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,

Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych), przez dwóch lub
więcej wykonawców, należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
- ofertę, podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum,
- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków w postępowaniu w trybie art. 22  
składają wszyscy członkowie konsorcjum (wspólnicy) wspólnie, lub lider,
- oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w trybie 
art. 24  składa każdy członek konsorcjum (wspólnik) oddzielenie, 

Wszelka  korespondencja  oraz  rozliczenia  dokonywane  będą  wyłącznie  z  podmiotem
wiodącym – liderem konsorcjum lub pełnomocnikiem.

6.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
6.4.1.  Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
- pkt 6.2 pkt 2-4 i 6, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) 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 – wystawione nie
wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) 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,
-  pkt  6.2.  pkt  5  przedkłada  zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8, 10 i 11 ustawy - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu ofert.
6.4.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 6.4.1, zastępuje
się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie,  w  którym  określa  się  także  osoby
uprawnione  do  reprezentacji  wykonawcy,  złożone  przed  właściwym  organem  sądowym,
administracyjnym  albo organem samorządu  zawodowego lub  gospodarczego  odpowiednio
miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy wystawienia tych dokumentów zgodnie z pkt
6.4.1 powyżej. 
6.4.2.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  treści  dokumentu  złożonego  przez  Wykonawcę
mającego  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,
Zamawiający  może  zwrócić  się  do  właściwych  organów  odpowiednio  do  miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6.5. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do oferty załączyć:
a) wypełniony Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ, 

b) wypełniony Formularz cenowy według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ,

c) dokument lub oświadczenie potwierdzający wprowadzenie systemu HACCP w zakresie
niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  uprawnień  do  wykonywania  określonej
działalności lub czynności,

d) dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego,

e)  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,
 
f)  wykonawca  dołączy  oświadczenie,  że  posiłki  będą  wykonywane  na  tym  samym  lub
równoważnym poziomie żywienia przez cały okres trwania umowy,

g) 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,

i)  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.
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6.6  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/ uprawnioną/e/ do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność
z  oryginałem".  W  przypadku  podpisania  oferty  przez  osobę  reprezentującą  wykonawcę
wymagane jest złożenie pełnomocnictwa.
6.7 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.
6.8 Wskazane wyżej dokumenty winny potwierdzać spełnianie poszczególnych warunków na
dzień składania ofert.
6.9 Dokument wielostronicowy przedłożony w formie kserokopii winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem na każdej stronie.
6.10 Powyższa  forma dotyczy również dokumentów uzupełnianych  w myśl  art.  26 ust.  3
ustawy PZP.
6.11 Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
6.12 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.13. 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.
6.14.  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.
6.15. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.16. O  wykluczeniu  z  postępowania  Zamawiający  zawiadamia  równocześnie
wykluczonych Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

7.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami: 
7.1 Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Zbigniew Skarbek – kierownik ds. administracyjno – technicznych
Izabela Kluska – główny specjalista ds. technicznych.
Nr telefonu 324761451; fax 324751727.
7.2 Adres do korespondencji: 
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul.  Kościuszki 14
tel. 32 476-14-51, fax 32 475-17-27
e-mail: szpitalwsr@wsr.cal.pl
7.3Wszystkie  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  muszą  być
przekazywane pisemnie.  Zamawiający dopuszcza również porozumiewanie się za pomocą
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faksu oraz drogą elektroniczną. Jeżeli korespondencja zostanie przekazana za pomocą faksu
lub  drogą  elektroniczną  strona  otrzymująca  na  żądanie  strony  przekazującej  musi
niezwłocznie potwierdzić fakt jej otrzymania lub - na wezwanie drugiej strony – niezwłocznie
złożyć oświadczenie o jej nieotrzymaniu. 
7.4 W  przypadku  braku  potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez  drugą  stronę
pomimo takiego żądania, przyjmuje się, iż pismo wysłane na podany numer faksu lub e-mail
zostało doręczone w sposób umożliwiający drugiej  stronie zapoznanie się z treścią pisma,
chyba, że – po wezwaniu strony wysyłającej  faks lub e-mail  – druga strona niezwłocznie
oświadczyła, iż pisma nie otrzymała.
7.5 Forma pisemna jest  obligatoryjna dla  złożenia  oferty wraz z  załącznikami,  w tym:
oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  do  udziału  w
postępowaniu,  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  przez  oferowany
przedmiot  wymagań  określonych  przez  Zamawiającego,  pełnomocnictwa  oraz  składanych
wyjaśnień i uzupełnianych dokumentów i oświadczeń.

1) Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących  SIWZ      
a) Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców,
b) wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  SIWZ.
Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego  terminu  składania  ofert,  tj.  do  dnia -  09.11.2015  r. do  godz.  24ºº  .
Przedłużenie  terminu  składania  ofert  nie  wpływa  na  bieg  terminu  składania  wniosku  o
wyjaśnienie treści SIWZ,

2) Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ
a) W uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem terminu  składania
ofert zmienić treść specyfikacji  istotnych warunków zamówienia.  Dokonaną w ten sposób
zmianę  specyfikacji  Zamawiający  niezwłocznie  umieści  na  stronie  internetowej
Zamawiającego www.wsr.cal.pl oraz przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia.
b) W przypadku, gdy zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie będzie
prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, ale niezbędny będzie dodatkowy czas
na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach,  Zamawiający  przedłuży  termin  składania  ofert
informując o tym fakcie Wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz umieści taką
informację na stronie internetowej.
c) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o
czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne, z zastrzeżeniem
lit. d poniżej.
d) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i będzie istotna, a w szczególności dotyczyć będzie
określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert,
warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania Zamawiający przedłuży
termin składania ofert  o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

8. Wymagania dotyczące wadium: brak

9. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert. 
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10. Opis sposobu przygotowania oferty: 
Przygotowanie oferty
Aby oferta mogła być uznana za ważną i brać udział w ocenie:
1) powinna spełniać wymogi ustawy PZP i niniejszej specyfikacji,
2) oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i trwałym,
3) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę, 
4) wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Złożenie
przez jednego wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej oferty lub
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie,
5)oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
wykonawcy  w  obrocie  gospodarczym,  zgodnie  z  aktem  rejestracyjnym,  wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa,
6) jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne,
7) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,  oświadczenia i załączniki,  o
których  mowa w treści  niniejszej  specyfikacji.  Wszystkie  dokumenty i  oświadczenia  oraz
inne  materiały  informacyjne  w  językach  obcych  należy  dostarczyć  przetłumaczone  przez
wykonawcę na język polski,
8) dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane,
9) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie
przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami,
10)wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć w sposób, uniemożliwiający
ich de kompletację i  ostemplować pieczątką firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz
wszelkich załączników), 
11) oferta  ma zawierać  dokumenty i  oświadczenia  wymienione  w pkt  6  -  oświadczenia  i
dokumenty,  jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
PZP,
12)  oferta  jest  jawna,  z wyjątkiem informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa w
myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zmianami), a wykonawca składając
ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji,  że nie mogą być one udostępnione oraz
wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Przez  tajemnicę
przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne,  organizacyjne  przedsiębiorstwa  lub  inne  informacje  posiadające  wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny
one być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Inne wymagania dotyczące
przygotowania oferty”, z dodaniem słów „tajemnica przedsiębiorstwa” - w rozumieniu art. 11
ust.  4  ustawy  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji”.  Wykonawca  nie  może  zastrzec
informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  4  Ustawy  PZP. Jeżeli  zastrzeżone  przez
Wykonawcę  informacje  nie  będą  stanowić  tajemnicy  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jednolity  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  153,  poz.  1503,  z  późn.  zm.)  Zamawiający  odtajni
bezpodstawnie zastrzeżone informacje.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę  należy  złożyć  w  nieprzejrzystym  opakowaniu  /  zamkniętej  kopercie  /  w  sposób
gwarantujący zachowanie poufności jej  treści oraz zabezpieczającej  jej  nienaruszalność do
terminu otwarcia ofert.  Oferta powinna być  umieszczona w zamkniętej  kopercie  z opisem
przedmiotu  zamówienia  „Wytwarzanie  i  dostawa posiłków dla pacjentów Wojewódzkiego
Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju” i nazwą wykonawcy.
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Wycofanie oferty lub jej zmiana.
Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty  pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań ,
jak składana oferta tj. koperta odpowiednio oznakowana, zaopatrzona dodatkowo dopiskiem
„ZMIANA”. Koperta oznaczona dopiskiem „zmiana” zostanie otwarta przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i dołączona do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie
zmian i poprawek) z dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperta oznaczona dopiskiem
„wycofanie” nie będzie otwierana.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
1) Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci
w  Jastrzębiu  Zdroju,  44-330  Jastrzębie  Zdrój,  ul.  T.  Kościuszki  14  w  terminie  do  dnia
13.11.2015r do godz. 900, 
2) Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie.
3) Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, zamawiający nie bierze
odpowiedzialności  za  nieprawidłowe  skierowanie  czy  przedwczesne  lub  przypadkowe  jej
otwarcie.
4) Oferta  złożona po terminie  zostanie  zwrócona wykonawcy bez otwierania,  po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
5) Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 13.11.2015 r., o godz.
1100, pokój nr 6 Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju,
44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. T. Kościuszki 14

12. Opis sposobu obliczania ceny: 
Cena  ofertowa  musi  obejmować  wszystkie  koszty  związane  z  wykonaniem  zamówienia
łącznie z kosztami dostawy.
Oferta powinna zawierać wyszczególnioną cenę netto za 1 osobodzień z rozbiciem na rodzaj
posiłku tj.: śniadanie i II śniadanie w przypadku diet tego wymagających, dwudaniowy obiad
wraz z podwieczorkiem i kompotem, kolacja, stawkę VAT oraz wyliczoną cenę brutto. Cena
ma być podana w PLN cyfrowo i słownie.
Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ceny zawierały wszelkie koszty i ewentualne upusty
proponowane przez wykonawcę (nie dopuszcza się żadnych negocjacji cenowych)

Wykonawca złoży ofertę, zgodnie z przepisami dotyczącymi stawek VAT, obowiązującymi
na dzień składania ofert. W przypadku zmiany przepisów w zakresie podatku VAT w trakcie
trwania umowy, wykonawca zobowiązuje się nie zmieniać cen jednostkowych netto, zmianie
może ulec jedynie stawka podatku.

W Formularzu  Cenowym  należy  podać  oferowaną  cenę  za  1  osobodzień  z  rozbiciem na
rodzaj posiłku tj.: śniadanie i II śniadanie w przypadku diet tego wymagających, dwudaniowy
obiad wraz z  podwieczorkiem, kolacja oraz wartość wsadu do kotła.

Do porównania ofert będzie brany pod uwagę bilans ceny i kryterium wartość wsadu do kotła
w wartościach brutto (z VAT) za jeden osobodzień.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 87
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1)  zamawiający  uzna  oferty  za  spełniające  wymagania  i  przyjmie  do  szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
-  oferta,  co  do  formy  opracowania  i  treści  spełnia  wymagania  określone  niniejszą
specyfikacją,
- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
- złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,
- wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

2) przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający posługiwać się będzie następującymi
kryteriami: 
Cena oferty (w PLN) – 80%
Wartość wsadu do kotła rozumiana jako suma cen netto produktów użytych do przygotowania
posiłków( w PLN) – 20%

3)  obliczenie  punktów  ze  względu  na  powyższe  kryterium  dokonane  będzie  według
następujących wzorów:

3a) w kryterium cena  oferty
Kcena = Cn/Cofb x 80

           Kcena – kryterium cena
           Cn – najniższa cena brutto 
           Cofb – cena brutto oferty badanej

Zamawiający ustali cenę oferty w sposób następujący:
Cena oferty = cena brutto za 1 osobodzień wskazana przez Wykonawcę w formularzu
cenowym. 

3b) w kryterium wartość wsadu do kotła
Kw = Wofb/Wn x 20

          Kw – kryterium wartość wsadu do kotła
    Wofb – wartość wsadu do kotła oferty badanej ( w PLN) 
    Wn – najwyższa wartość wsadu do kotła ( w PLN)

          
Zamawiający ustali wartość wsadu do kotła w sposób następujący:
Wartość wsadu do kotła = suma cen netto produktów użytych do przygotowania posiłków w
PLN na 1 osobodzień wskazana przez Wykonawcę w formularzu cenowym.
UWAGA: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku.

4)  oferta  zostanie  oceniona  przez  członków  Komisji  w  zakresie  wyżej  wymienionych
kryteriów. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100 pkt.

5) oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium wartość wsadu do kotła
zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

6) realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów.
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Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert:
1) otwarcie ofert jest jawne,
2) bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia,
3)  podczas  otwarcia  ofert  zamawiający  poda  imię  i  nazwisko,  nazwę (firmę)  oraz  adres
(siedzibę)  wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana,  a  także  informacje  dotyczące  ceny,
terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków  płatności  zawartych  w
ofertach. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania,
4) w przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do
zamawiającego  z  wnioskiem  o  przesłanie  informacji,  o  których  mowa  w  pkt  2  i  3  –
zamawiający prześle niezwłocznie te informacje,
5)  w  toku  badania  i  oceny  złożonych  ofert  zamawiający  może  żądać  udzielenia   przez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający może
żądać,  w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  uzupełnienia  lub  złożenia  wyjaśnień
dotyczących dokumentów potwierdzających spełnianie warunków, zawartych w pkt. 6,
6) zamawiający poprawi omyłki pisarskie i rachunkowe w tekście oferty, zgodnie z art. 87
ust.2 ustawy PZP,
7) zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, o których mowa w art. 24 ustawy
PZP,
8) zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- jest niezgodna z ustawą,
- jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy PZP,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
- zawiera błędy w obliczeniu ceny,
-  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia  zawiadomienia  nie  zgodził  się  na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP,
- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9) oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert
określonymi w SIWZ,
10)  oferty  złożone  po terminie  będą  zwrócone wykonawcom bez  otwierania,  po  upływie
terminu do wniesienia protestu.

Wybór oferty:
1)  niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  zawiadamia
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres    wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy   (firmy),  siedziby i
adresy  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  wraz  ze  streszczeniem  oceny  i  porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
-  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne  i
prawne,
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
2) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający zamieści  informację,  o
której  mowa  w pkt  1,  tiret  pierwszy,  na  stronie  internetowej  oraz  w  miejscu  publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
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14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
14.1. o terminie  podpisania umowy zamawiający poinformuje wykonawcę pisemnie wraz z
powiadomieniem o wyniku przetargu.
14.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie określonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
14.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia  należytego
wykonania umowy (o ile jest wymagane) zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzania  ich  ponownej  oceny,  chyba,  że  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna ważna oferta.

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: brak.

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeżeli  zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę  w  sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach: 
1) szczegółowe zapisy  związane  ze  sposobem realizacji  zamówienia,  warunkami  umowy
zawiera załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy.
2) 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.
3) 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  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.

17. Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia: wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej
zgodnie z ustawą PZP z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity:  Dz.U. z 2013r poz.907 z
późn. zm.)- dział VI.
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18. Jawność postępowania
- dokumentacja  postępowania  zostanie  udostępniona  wykonawcom  w  trybie
przewidzianym w art. 96 Ustawy PZP.
- zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek.
-  zamawiający  wyznacza  termin,  miejsce  oraz  zakres  udostępnionych  dokumentów  i
informacji oraz osobę przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania 

19. Oferty wariantowe, częściowe i równoważne
19.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
19.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
19.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

20. Aukcje elektroniczne, umowy ramowe, dynamiczny system zakupów, zamówienia 
uzupełniające
20.1. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
20.2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.3. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

21.  Informacje  o  przewidywanych  zamówieniach  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. 

22. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

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

24. Dopuszcza się powierzanie części zamówienia podwykonawcom. 

25. Wykaz załączników:
- załącznik nr 1 - formularz oferty 
- załącznik nr 2 - formularz cenowy 
- załącznik nr 3 – oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- załącznik nr 4 – oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  
- załącznik nr 5 i 5.1. – oświadczenie grup kapitałowych
- załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
- załącznik nr 7 - wzór umowy
- załącznik nr 8 – wykaz dostaw

Zatwierdzam

Jastrzębie Zdrój, dnia 03.11.2015r
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