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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:44745-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnowskie Góry: Usługi przygotowywania posiłków
2014/S 028-044745

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im.
gen. Jerzego Ziętka, ul. Śniadeckiego 1, Osoba do kontaktów: Anna Klecz, Tarnowskie Góry42-612,

POLSKA. Tel.:  +48 323901206. Faks:  +48 323901353. E-mail: zamowieniapubliczne@repty.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.1.2014, 2014/S 19-029685)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:55321000, 55322000, 55320000
Usługi przygotowywania posiłków
Usługi gotowania posiłków
Usługi podawania posiłków
Zamiast:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
4. (…) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w
terminie do godz. 11:00 dnia 12.2.2014 r.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum
trzy usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą żywionych minimum 500 osobodni każda,
świadczonych nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy o wartości rocznej ponad 2 000 000,00 PLN brutto każda, w
tym jedną usługę w ramach której Wykonawca zobowiązany był do uzupełnienia wyposażenia kuchni w sprzęt potrzebny
do realizacji usługi tj. m.in. piec, kotły, patelnie uchylne, stoły robocze, bemary, a także odpowiedzialny był za obsługę
kuchenek oddziałowych i prowadzenie stołówki dla pacjentów, 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;
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) dysponuje jedną osobą mogącą pełnić obowiązki Kierownika Kuchni, posiadającą tytuł technika technologa żywności
i żywienia o specjalności dietetyka i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nadzorowaniu pracy kuchni szpitalnej
wydającej średnio 500 posiłków dziennie;
c) będzie w posiadaniu kuchni zastępczej w odległości maksymalnie 35 km od siedziby Zamawiającego, która zarówno
pod względem lokalizacji, zdolności produkcyjnych, jak i wyposażenia pozwoli utrzymać ciągłość dostaw posiłków dla
pacjentów Szpitala na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia i posiada decyzję / zezwolenie stacji
sanitarno– epidemiologicznej na świadczenie usług przygotowywania posiłków.
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Kuchnia zastępcza winna umożliwiać produkcję posiłków i świadczenie usług żywienia w okresach przejściowych
(montaż i demontaż wyposażenia kuchni właściwej) i w przypadku przestojów w pracy kuchni związanych np. z
przerwami w dostawach mediów oraz być wyposażona w zmywalnię termosów.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty
należy załączyć:
e) oświadczenie o dysponowaniu przez cały okres realizacji umowy kuchnią zastępczą w skład której wchodzi zmywalnia
termosów, uprawniającą do produkcji posiłków i świadczenia usług żywienia, z podaniem jej lokalizacji (dokładny adres),
odległości w kilometrach od siedziby Zamawiającego, która zarówno pod względem lokalizacji, zdolności produkcyjnych,
jak i wyposażenia pozwoli utrzymać ciągłość dostaw posiłków dla pacjentów Szpitala na warunkach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8),
g) akt własności lub umowę dzierżawy kuchni zastępczej, potwierdzający że Wykonawca będzie dysponował kuchnią
przez cały okres zamówienia,
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
12.02.2014 (11:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
12.02.2014 (11:30)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
12.02.2014 (11:00)
Powinno być:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
4. (…) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego w
terminie do godz. 9:30 dnia 14.2.2014 r.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, minimum trzy
usługi całodziennego żywienia pacjentów szpitala świadczone nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy każda, o
wartości rocznej ponad 2 000 000,00 PLN brutto każda, w tym:
1) jedną usługę z dzienną liczbą żywionych pacjentów minimum 400 osobodni,
2) jedną usługę z dzienną liczbą żywionych pacjentów minimum 500 osobodni,
3) jedną usługę z dzienną liczbą żywionych pacjentów minimum 500 osobodni, w ramach której Wykonawca zobowiązany
był do uzupełnienia wyposażenia kuchni w sprzęt potrzebny do realizacji usługi tj. m.in. piec, kotły, patelnie uchylne, stoły
robocze, bemary, a także odpowiedzialny był za obsługę kuchenek oddziałowych i prowadzenie stołówki dla pacjentów,
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;
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
a) dysponuje jedną osobą mogącą pełnić obowiązki Kierownika Kuchni, posiadającą co najmniej pięcioletnie
doświadczenie w nadzorowaniu pracy kuchni szpitalnej z dzienną liczbą żywionych pacjentów min. 500 osobodni, a także
legitymującą się:
— tytułem technika technologa żywności i żywienia o specjalności dietetyka lub
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— dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku technologia żywności i żywienia człowieka w zakresie
technologia żywności, a dodatkowo posiadającą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie poradnictwa
dietetycznego.
c) będzie w posiadaniu kuchni zastępczej, która zarówno pod względem lokalizacji, zdolności produkcyjnych, jak i
wyposażenia pozwoli utrzymać ciągłość dostaw posiłków dla pacjentów Szpitala na warunkach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia i posiada decyzję / zezwolenie stacji sanitarno– epidemiologicznej na świadczenie usług
przygotowywania posiłków.
Kuchnia zastępcza winna umożliwiać produkcję posiłków i świadczenie usług żywienia w okresach przejściowych
(montaż i demontaż wyposażenia kuchni właściwej) i w przypadku przestojów w pracy kuchni związanych np. z
przerwami w dostawach mediów oraz być wyposażona w zmywalnię termosów.
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty
należy załączyć:(…)
e) oświadczenie o dysponowaniu przez cały okres realizacji umowy kuchnią zastępczą w skład której wchodzi zmywalnia
termosów, uprawniającą do produkcji posiłków i świadczenia usług żywienia, z podaniem jej lokalizacji (dokładny adres),
która zarówno pod względem lokalizacji, zdolności produkcyjnych, jak i wyposażenia pozwoli utrzymać ciągłość dostaw
posiłków dla pacjentów Szpitala na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.02.2014 (09:30)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.02.2014 (10:00)
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
14.02.2014 (09:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


