
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pcz.org.pl/

Kamienna Góra: Świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla 
hospitalizowanych pacjentów PCZ w Kamiennej Górze Sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 286152 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
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:  Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. , ul. 
Bohaterów Getta 10, 58-400 Kamienna Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 7449033.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcz.org.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: spólka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług żywienia 
zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów PCZ w Kamiennej 
Górze Sp. z o. o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie usług żywienia zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla 
hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. na 
miejscu w szpitalu. Usługi żywienia zbiorowego będą się odbywały na miejscu w budynku 
Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. przy ulicy Bohaterów Getta 10 w 
zakresie: - sporządzania całodziennych posiłków dla pacjentów z uwzględnieniem diet 
indywidualnych, - dystrybucji posiłków w systemie tackowym na poszczególne oddziały, - 
podawania i odbioru tacek od pacjentów i ich transportowanie do kuchni po skończonym posiłku, - 
utylizacji resztek i odpadów pokonsumpcyjnych, - mycia naczyń, wózków i sprzętu w zmywaku, - 
utrzymania w czystości pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz przechowywania sprzętu i urządzeń 
do dystrybucji posiłków, - codziennego sporządzania jadłospisów oraz przekazywania do 
oddziałów, - sporządzania jadłospisów dekadowych wraz z określeniem kaloryczności posiłków..

II.1.5) 
 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.11.00-1.

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: Nie wymaga się wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi żywienia 
zbiorowego na potrzeby zakładów ochrony zdrowia, pomocy społecznej; 
Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobą posiadającą wykształcenie 
dietetyka (zawód wyuczony dietetyk).

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę min. 30 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

• wykaz osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami; 



• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny
podmiot  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; 

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)

- Oświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnie z systemem analizy i nadzoru jakości 
zdrowotnej żywności HACCP i produkcji żywności zgodnie z wymogami tego systemu 
opracowywanymi zgodnie z opisem zawartym w podręczniku Bezpieczeństwa żywieniowego 
Księga HAACP -zaakceptowane Normy wyżywienia dla chorych i dorosłych i zbiory receptur

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 - 90 
• 2 - koszty czynszu dzierżawnego - 10 

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

1. Z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
zmian postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności w następujących przypadkach: a) wystąpi siła wyższa mająca wpływ na 
realizację umowy, b) zaistnieje omyłka pisarska lub rachunkowa, c)nieistotne zmiany umowy, d) 
zachodzi konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie 
można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy, e) niezbędna jest zmiana sposobu 
wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w 
celu prawidłowego wykonania umowy, f) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, a w 
szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, g) zachodzi konieczność zmiany w 
zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: możliwe jest powierzenie 
podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niż wskazany w ofercie Wykonawcy, a także 
możliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z 
postanowieniami SIWZ, h) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i sposobu 
płatności za realizację przedmiotu zamówienia, i)nastąpiła zmiana danych Wykonawcy w tym min. 
formy organizacyjno - prawnej, oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i Wykonawcy, 
ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, j) zmiana rachunku bankowego i innych danych 
stron, k) zmiany, o których mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy: - stawki podatku od towarów i 
usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679 ze zmn.) -zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne) - jeżeli zmiany te będą miały 
wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. - Stawka żywieniowa 
dzienna może zostać zmieniona w związku ze wzrostem inflacji nie wyżej jednak niż wynika to ze 
wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Prezesa GUS w 
Monitorze Polskim.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pcz.org.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe 
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra 
dział zamówień publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. ul.
Bohaterów Getta 10 58-400 Kamienna Góra SEKRETARIAT.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (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

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia

zbiorowego wraz z dystrybucją posiłków dla hospitalizowanych pacjentów Powiatowego Centrum
Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o. o. na miejscu w szpitalu. Usługi żywienia zbiorowego będą
się odbywały na miejscu w budynku Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.

o. przy ulicy Bohaterów Getta 10 w zakresie: - sporządzania całodziennych posiłków dla pacjentów
z uwzględnieniem diet indywidualnych, - dystrybucji posiłków w systemie tackowym na

poszczególne oddziały, - podawania i odbioru tacek od pacjentów i ich transportowanie do kuchni
po skończonym posiłku, - utylizacji resztek i odpadów pokonsumpcyjnych, - mycia naczyń,

wózków i sprzętu w zmywaku, - utrzymania w czystości pomieszczeń kuchni z zapleczem oraz
przechowywania sprzętu i urządzeń do dystrybucji posiłków, - codziennego sporządzania

jadłospisów oraz przekazywania do oddziałów, - sporządzania jadłospisów dekadowych wraz z
określeniem kaloryczności przesłane w dniu 2015-10-27 zostało opublikowane w Biuletynie

Zamówień Publicznych w dniu 2015-10-27 (numer ogłoszenia 286152).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na

biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych. 


