
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki
Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY IM.A.WOLAŃCZYKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360936346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Hoża 11

1.5.2.) Miejscowość: Złotoryja

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalzlotoryja.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalzlotoryja.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:

Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki
Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1f1cb80-f50f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00136668/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-04 13:38
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

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
https://bip.szpitalzlotoryja.pl/p,70,zamowienia-powyzej-130-tysiecy-zlotych

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: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) Przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP uhttps://epuap.gov.pl/wps/portal; adres
elektronicznej skrzynki podawczej: „/Szpitalwolanczyka/SkrytkaESP”. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf,
.doc, .docx, .rtf,.xps, .odti opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
5. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze
.NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest
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dostępna dla systemu Linux i MAC OS.

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: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi, Ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja tel.
76 877 95 74,
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:
Ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, email: iod@szpitalzlotoryja.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo Zamówień Publicznych
b) Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
c) Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania; Zasada Jawności ma
zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO (szczególna kategoria danych),
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowane żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu).
b) Prawo żądania sprostowania danych ( wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
c) Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których
zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
8) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
danych Osobowych ul. Stawki2, 00-913 Warszawa
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
12) Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.
13) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
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ustawy Pzp,
b) inne podmioty, o których mowa w pkt. 5.
14) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.8.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

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

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów
Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w
Złotoryi polegające na przygotowaniu i dostarczeniu w dni robocze posiłków składających się ze:
a) Śniadania – np.: kanapki, jogurt, ciasto, sałatka, sok owocowo-warzywny,
b) Obiadu: zupa i drugie danie z dodatkiem jarzyn i soku/napoju,
c) Podwieczorka: np.: deser, owoce itp.
dla maksymalnie 15 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Hoża 11 w Złotoryja.
1) Wykaz diet i wymagań Zamawiającego dotyczących żywienia:
Wykonawca w dni robocze dostarczy wyżywienie z uwzględnieniem diet:
a) dieta podstawowa (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-960 kcal, śniadanie:
około 200-240 kcal)- 60%
b) dieta cukrzycowa (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-900 kcal, śniadanie:
około 200-220 kcal)- 20%
c) dieta lekkostrawna (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-960 kcal, śniadanie:
około 200-240 kcal)-20%
ułożone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia.
2) Kaloryczność posiłków wynosić będzie:
a) Śniadania - 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego,
b) Obiad - 40 % dziennego zapotrzebowania energetycznego.
3) Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych,
wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi
regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu
modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenie.
4) Wykonawca zapewni zgodność przygotowywanych posiłków z sugestiami przekazanymi
przez dietetyka.
5) Menu będzie konsultowane z dietetykiem DDOM Zamawiającego.
6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez
lekarza Zamawiającego.
7) W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków (papkowate,
przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem tłuszczu, białka, błonnika i składników
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mineralnych.
8) Posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych w tzw. Lunch Box opisanych
nazwą diety.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym
postępowaniu jest cena. Ma ona znaczenie w 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada decyzję właściwego Państwowego
Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą, że zakład, w którym będą przygotowywane posiłki
przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i
właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług cateringowych,
zezwalającej na prowadzenie w/w działalności.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada środek transportu pozwalający na
przewóz żywności zgodnie z wymogami higieniczno – sanitarnych, który zostanie potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Wykaz posiadanych środków transportu przystosowanych do przewozu żywności zgodnie z
wymogami higieniczno – sanitarnych oraz zatwierdzonych przez właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego, których Wykonawca będzie używał do realizacji zamówienia, potwierdzony odpowiednim
zaświadczenie/decyzją wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SWZ,
2) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającego, ze zakład, w którym
będą przygotowywane posiłki przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne wymagania niezbędne
do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług
cateringowych, zezwalającej na prowadzenie w/w działalności.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ;
2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu wstępnym składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy –
wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 1);
2) Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej
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jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane (oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty zał. Do
SWZ).
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

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:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy
konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn:
technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, treści umów z
podwykonawcami lub zmian podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu
określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą.
4. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy:
a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
b) jeżeli ogłoszony w dniu 20.03.2020 r. stan epidemii uniemożliwi realizację umowy strony
mogą zawrzeć stosowny aneks,
c) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego,
d) zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych;
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie wysokości
wynagrodzenia brutto określonego w umowie, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:
a) gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy.
W takim przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające o
wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto
pozostała niezmieniona;
b) ceny jednostkowe netto mogą ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy w oparciu
o wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku
obowiązywania umowy zmianie ulec może wyłącznie ta część zamówienia, która pozostaje do
realizacji w momencie wejścia w życie zmian przepisów.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany
cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja). Zamawiający określa, że:
1) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany następujących
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cen materiałów tj:
a) artykuły spożywczy wykorzystywanych przy realizacji zamówienia,
b) oleju napędowego (paliwa),
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od pełnego miesiąca
kalendarzowego od złożenia zestawienia kosztów potwierdzającego wzrost cen, gdy wartość
zmiany cen ww. materiałów przekroczy 25 % w stosunku do stawek przyjętych przez
Wykonawcę w ww. zestawieniu kosztów i utrzyma się przez okres 6 miesięcy,
3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen materiałów określonych w
ust. 3 pkt 1 lit a i b publikowany przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku
obowiązywania umowy,
4) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem
ceny przyjętych w kalkulacji cenowej stanowiącej podstawę oferty Wykonawcy. Wykonawca
będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania
Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kalkulacji
cenowej stanowiącej podstawę oferty Wykonawcy są niższe aniżeli ceny materiałów,
publikowane przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku obowiązywania umowy,
5) Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 2 umowy,
6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o
którym mowa powyżej,
7) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje
w przypadku ziszczenia się powyższych warunków,
8) zmianie ulec może wyłącznie ta część zamówienia, która pozostaje do realizacji w momencie
zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonych.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za posrednictwem Formularza do złożenia lub
wycofania oferty dostępnej na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11
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	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
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	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz posiadanych środków transportu przystosowanych do przewozu żywności zgodnie z wymogami higieniczno – sanitarnych oraz zatwierdzonych przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, których Wykonawca będzie używał do realizacji zamówienia, potwierdzony odpowiednim zaświadczenie/decyzją wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, 2) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającego, ze zakład, w którym będą przygotowywane posiłki przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług cateringowych, zezwalającej na prowadzenie w/w działalności.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 2) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 5 do SWZ.
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