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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:412264-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Suwałki: Usługi przygotowywania posiłków
2017/S 200-412264

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
790319362
Szpitalna 60
Suwałki
16-400
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Uździło
Tel.:  +48 875629582
E-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl 
Faks:  +48 875629594
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.suwalki.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.szpital.suwalki.pl/pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.suwalki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: SP ZOZ

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu.
Numer referencyjny: 03/USP/WU/2017
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II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu”
Świadczona usługa obejmuje: usługę żywienia pacjentów polegającą na przygotowywaniu posiłków na
bazie dzierżawionych pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem,prowadzenie bufetu na potrzeby klientów /
pracowników, pacjentów i innych osób/ na bazie dzierżawionych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu bufetu
szpitalnego,wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zmywalni. wymianę kotłów warzelnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Więcej informacji w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55512000
55322000
55520000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Wojewódzki
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach
ul. Szpitalna 60
16-400 Suwałki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa usługa żywienia pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. dr.
Ludwika Rydygiera w Suwałkach wraz z dzierżawą kuchni i prowadzeniem bufetu”
Świadczona usługa obejmuje: usługę żywienia pacjentów polegającą na przygotowywaniu posiłków na
bazie dzierżawionych pomieszczeń kuchni wraz z wyposażeniem,prowadzenie bufetu na potrzeby klientów /
pracowników, pacjentów i innych osób/ na bazie dzierżawionych pomieszczeń, urządzeń i sprzętu bufetu
szpitalnego,wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zmywalni. wymianę kotłów warzelnych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ (szczegóły w SIWZ).

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wymagania dotyczące wadium zostały zawarte w rozdziale 9 SIWZ
Wzór umowy – został zawarty w załączniku nr 2 i 2A do SIWZ
Pozostałe dokumenty zgodnie z SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
w tym:1)Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;2)Nie podlegają wykluczeniu na
podstawie okoliczności wskazanych w Ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ, spośród przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 5 ustawy.
Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w rozdziale 5 SIWZ
Podstawy wykluczenia zostały określone w rozdziale 6 SIWZ
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziałuw postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia został zawarty w rozdziale 7 SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Okres realizacji zamówienia: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Planowany termin rozpoczęcia
obowiązywania umowy 1.2.2018 r.
Usługa odbywać będzie się na ryzyko i koszt Wykonawcy dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika
Rydygiera w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik 2 i 2A
do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: www.szpital.suwalki.pl

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Zostały określone w SIWZ.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 13/11/2017
Czas lokalny: 11:00

www.szpital.suwalki.pl
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena za usługę kompleksowego żywienia pacjentów 60 %
Cena za 1 m² dzierżawny pomieszczeń Kuchni Ogólnej wraz z wyposażeniem i sprzętem 20 %
Cena za 1 m² dzierżawny pomieszczeń Bufetu wraz wyposażeniem i sprzętem 20 %
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób świadczących przedmiotową usługę, jeśli wykonanie tych czynności polega na
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Obowiązek
ten dotyczy w szczególności następujących czynności objętych przedmiotowym zamówieniem: przygotowanie
i dystrybucja posiłków. Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną przez okres 60 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne:
a) Odwołanie, zgodnie z przesłankami określonymi w art. 180 Ustawy Pzp,
b) Skarga do sądu.
2. W sprawie środków ochrony prawnej dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego stosuje się przepisy Działu VI Środki ochrony prawnej,
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/10/2017
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