
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: www.szpitalwsremie.pl

Śrem: ZP/14/PN/13
Numer ogłoszenia: 180828 - 2013; data zamieszczenia: 08.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Szpital w Śremie" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , ul. 
Chełmońskiego 1, 63-100 Śrem, woj. wielkopolskie, tel. 61 2815462, faks 61 2835788.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwsremie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sp. z o.o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/14/PN/13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
postępowania jest świadczenie usług w zakresie przygotowania oraz dystrybucji całodziennego 
wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Śremie Sp. z o.o..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6.

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: 
12.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

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

• Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg sposobu spełnia/nie spełnia na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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• Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg sposobu spełnia/nie spełnia na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg sposobu spełnia/nie spełnia na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg sposobu spełnia/nie spełnia na 
podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 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) 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:

• 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; 

• 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; 

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.4.3.2)

• 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 - wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1) Oświadczenie, że środki jakie będą użyte do wykonania zamówienia są dopuszczone 
do obrotu i  stosowania,  tzn.  będą posiadały certyfikaty na znak bezpieczeństwa bądź 
aprobaty techniczne oraz świadectwa jakości wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do 
SIWZ.  2)  Dokument  stwierdzający,  że  wykonawca  posiada  wymagany  przepisami 
higieniczno-  sanitarnymi  pojazd  do  transportu  żywności  zaopiniowany  przez 
Państwowego Inspektora Sanitarnego. 3) Dokument potwierdzający, że oferent wdrożył i 
stosuje system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności HACCP. 4) Decyzja 
właściwego  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  na  prowadzenie  działalności 
gastronomicznej i cateringowej dla kuchni, w której będą przygotowywane posiłki dla 
zamawiającego.  5) Umowy lub umowa przedwstępna na odbiór  i  utylizacje odpadów 
pokonsumpcyjnych.  W  przypadku  przedłożenia  umowy  przedwstępnej  Wykonawca, 
który  wygra  przetarg  zobowiązany  będzie  dostarczyć  umowę  właściwą  na  odbiór  i 
utylizację odpadów pokonsumpcyjnych przed podpisaniem umowy na świadczenie usług 



gastronomicznych.
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.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
Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie przypadku zmiany stawki podatku VAT. Wszelkie zmiany 
postanowień umowy wymagają formy pisemnej i zgody Zamawiającego w formie sporządzonego i 
podpisanego aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.szpitalwsremie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital w Śremie 
Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1 63-100 Śrem I piętro, pokój 130 (zamówienia publiczne).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Szpital w Śremie Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 1 63-100 Śrem I 
piętro, sekretariat Prezesa.

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


