
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

˜Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego,

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

1.3.) Oddział zamawiającego: ˜MOO PCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ NIP 6760078896

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Studencka 19

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 31-116

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 12 422 91 15

1.5.8.) Numer faksu: ̃ 12 422 90 79

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ krakow.przetargi@pck.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ ww.pck.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego,

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-31a4d1a6-cc5a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081178/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-13 17:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ̃ 2021/BZP 00017903/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Zakładu Opiekuńczo-
Leczniczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
˜http://pck.malopolska.pl/bip-biuro-informacji-publicznej/#1507673987634-f84ec70f-f8ec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://www.soldea.pl/epz/epz/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
˜https://www.soldea.pl/epz/epz/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ 7/PZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodziennych usług żywienia pacjentów Zakładu
Opiekuńczo – Leczniczego znajdującego się przy ul. Olszańskiej 5, 31-513 Kraków
polegających na sukcesywnym przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków wraz z dostawą
produktów żywnościowych (dodatków białkowych i depozytów) niezbędnych do całodziennego
kompleksowego żywienia pacjentów ZOL.2. Usługa obejmuje dostarczanie posiłków w czystych
pojemnikach zbiorczych (posiłki nieporcjowane) do Kuchni ZOL w ilościach wynikających z
liczby hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń
dietetycznych Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 3. Zamawiający dokonuje czynności
porcjowania posiłków, dystrybucji do pacjenta, odbioru naczyń i usuwania resztek posiłków.4.
Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2019r.poz. 1252 ze zm.).5. W zakresie nieuregulowanym przez
Zamawiającego, stosuje się załączniki do Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 24
czerwca 1974 r. w sprawie ustalenia racji pokarmowych w całodziennym wyżywieniu
określonych grup ludności (Dz. Urz. MZiOS z 1974 r., nr 16 poz. 69) oraz wykaz norm dziennych
racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i
Żywienia w Warszawie.6. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące usługę objętą
przedmiotem zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę jako jego pracownicy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2020 poz.
1320 z późn. zm.), na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku, co najmniej przez okres
realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek ten dotyczy w szczególności następujących
czynności: gotowanie potraw.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ uzyskane certyfikaty

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ˜odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
˜1. Aktualna opinia lub zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zezwalająca na
prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem.2. Aktualna opinia lub zaświadczenie
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczająca do stosowania samochody transportujące
posiłki do Zamawiającego.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
˜1. Aktualna opinia lub zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zezwalająca na
prowadzenie działalności objętej niniejszym zamówieniem2. Aktualna opinia lub zaświadczenie
Państwowej Inspekcji Sanitarnej dopuszczająca do stosowania samochody transportujące
posiłki do Zamawiającego.10.1.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
˜1. Formularz ofertowy2. opis przedmiotu zamówienia3. pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
˜zakres obejmuje projekt umowy - załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-22 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ https://www.soldea.pl/epz/epz/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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