
OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU 

 

USŁUGA CAŁODOBOWEGO PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA
POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW SZPITALA 

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE 

nr sprawy: SPZOZ.KP/2300/14/20

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Mossego 17, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

sekretariat 
tel. 61 44 36 501, fax. 61 44 45 720
strona internetowa: www.spzoz-grodzisk.pl

e-mail: abiegaj@spzoz-grodzisk.pl Epuap: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP

REGON  000317760    NIP  995-00-36-856

KRS: Zamawiający wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000009436
Godziny pracy Zamawiającego: 7.00-14.30

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od 750.000 Euro Postępowanie prowadzone zgodnie z art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz.
1986 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „Ustawą” lub „Ustawą Pzp”.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: SPZOZ.KP/2300/14/20.
Niniejszy dokument o nazwie „Ogłoszenie o Zamówieniu” w dalszej części postępowania nazywany będzie
„Ogłoszeniem”. 
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak sprawy.   

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest   
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków od 1 września 2020 roku usługi
w  zakresie  codziennego,  całodobowego  przygotowywania  i  sukcesywnego  dostarczania  posiłków  dla
pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  Zdrowotnej  w Grodzisku  Wielkopolskim przy ul.
Mossego  3,62-065  Grodzisk  Wielkopolski,  zgodnie  z  zaleceniami  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i
Instytutu Żywności  i  Żywienia w sprawie norm wyżywienia i  żywienia jakie obowiązują w zamkniętych
zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia  (Dz.U.  2019 poz. 1252 z późniejszymi zmianami)  i  rozporządzeń wykonawczych wydanych na
podstawie  tej  ustawy z  uwzględnieniem właściwości  odżywczych  i  kaloryczności  posiłków,  ich  jakości,
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zróżnicowania, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowywanie posiłków
odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w szpitalu Zamawiającego. Szczegółowe określenie
diet znajduje się w zał. nr 1 do Ogłoszenia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w pkt A. Klasyfikacja
diet szpitalnych. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zabezpieczyć  we  własnym zakresie  niezbędne  pomieszczenia,  urządzenia,
narzędzia, materiały, surowce, personel oraz środki transportowe niezbędne do prawidłowej realizacji Usług
składających się na przedmiot niniejszego zamówienia. Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot
zamówienia  nieprzerwanie,  przez  cały  czas  trwania  umowy,  co  oznacza  konieczność  zapewnienia
całodziennego wyżywienia przez 7 dni w tygodniu bez względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy
i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. placówek służby zdrowia.
Przewidywany  zakres  zamówienia  posiłków  wynosi  ok.  17.000  posiłków  (osobodni)  oraz  2.000
podwieczorków  dla  diabetyków  rocznie.  Podana  przez  Zamawiającego  liczba  posiłków  ma  charakter
szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu)
w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego związanych z ilością hospitalizowanych
pacjentów. 
Przedmiot zamówienia winien być przygotowywany z zachowaniem zasad systemu HACCP w warunkach
sanitarnych i higienicznych określonych w szczególności w: 

1. Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r. z późniejszymi zmianami), 

2. Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2019 poz. 1252 z
późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, 

3. Ustawie  z 5 grudnia 2008r.  o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1239 z późniejszymi zmianami.),

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania
próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007r., nr 80, poz.
545) 

5. systemie HACCP. 
Posiłki dostarczane będą w ustalonych porach dnia zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 1
do niniejszego Ogłoszenia „Istotne warunki zamówienia”. 
Samochód,  w  którym  Wykonawca  dostarczać  będzie  żywność  powinien  być  dostosowany  do  realizacji
przedmiotu zamówienia. 
Transport posiłków odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia „Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia”. 
Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we
wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. 

2. Klasyfikacja dostaw wg kodów klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 
55 52 30 00-2 usługi zaprowiantowania innych przedsiębiorstw lub instytucji, 
55 32 10 00-6 usługi przygotowywania posiłków 
55 52 00 00-1 usługi dostarczania posiłków 

3. Części Zamówienia.
Zamówienie stanowi niepodzielną całość. 

4. Podwykonawstwo:
Jeśli  wykonawca  będzie  korzystał  z  usług  podwykonawcy,  wówczas  Zamawiający  wymaga
wskazania przez wykonawcę w „Formularzu oferty” części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy. 
Zamawiający oświadcza, że nie zamierza organizować zebrania Wykonawców. 
Wykonawca winien własnym staraniem uzyskać informacje o przedmiocie zamówienia. 
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IV. OPIS  SPOSOBU  PRZEDSTAWIANIA OFERT  WARIANTOWYCH  ORAZ  MINIMALNE
WARUNKI,  JAKIM  MUSZĄ  ODPOWIADAĆ  OFERTY  WARIANTOWE,  JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o
dokumenty zawarte w Ogłoszeniu. 

V. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VI. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia obejmuje 24 miesięczne sukcesywne świadczenie usług od 1 września 2020 roku. 
2. Możliwe jest przedłużenie okresu obowiązywania umowy na okres maksymalnie 3 miesięcy w przypadku

niewykorzystania wartości brutto umowy.
3. Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia nieprzerwanie, przez cały czas trwania

umowy,  co  oznacza konieczność  zapewnienia  całodziennego wyżywienia  przez  7  dni  w tygodni  bez
względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy i święta. 

4. Usługi realizowane będą sukcesywnie,  zgodnie z  rzeczywistymi  potrzebami Zamawiającego, w miarę
zgłaszanych przez Zamawiającego potrzeb, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5. Dostawy należy realizować od poniedziałku do niedzieli w godzinach wskazanych Załaczniku nr 1  .  
6. Miejscem dostawy są oddziały Szpitalne – ul. Mossego 3. 
7. Wykonawca zapewnia stałość cen przez cały okres obowiązywania umowy.
8. Wymagana forma płatności: przelew w terminie minimum 30 dni lub więcej od dostarczenia prawidłowo

wystawionej faktury. Faktury będą wystawiane w okresach dekadowych (tj. co 1-10, 11-20, 21-31 każde-
go miesiąca). 

VII. OPIS  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie: 

a) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
b) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy

ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia  na  podstawie złożonych wraz  z  ofertą  oświadczeń  i  dokumentów,  wymienionych  w
Ogłoszeniu wg formuły "spełnia - nie spełnia". 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zakresie: 
a) Kompetencje  lub  uprawnienia  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał
 aktualne  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  wydane  przez  właściwy

Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny  potwierdzający,  że  Wykonawca  objęty  jest  nadzorem
sanitarnym  i  spełnia  wymagania  higieniczne  i  zdrowotne  konieczne  do  zapewnienia
bezpieczeństwa  procesu  przygotowania  posiłków  oraz  realizuje  program  i  procedury  z
zakresu  bezpieczeństwa  żywności  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  25  sierpnia  2006r.  o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2019 poz. 1252 z późniejszymi zmianami)  w
rodzaju prowadzonej działalności zezwalającą na produkcję posiłków w oparciu o surowce i
półprodukty oraz produkcję w systemie cateringowym wraz z dostarczaniem do odbiorców
zewnętrznych; 
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 opracowany i  wdrożony system HACCP oraz musi  przestrzegać jego zasad -  dokument
potwierdzający, że Wykonawca wdrożył obligatoryjny system HACCP - bądź oświadczenie
potwierdzające powyższe (Druk Oferta). 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wy-
magań; 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:

 kuchnią,  spełniającą  wszystkie  wymagania  HACCP,  w  której  będą  produkowane  i
konfekcjonowane posiłki (z której posiłki te będą dowożone do SPZOZ). Kuchnia ta winna
posiadać  decyzję  właściwych  instytucji  (Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego)  dopuszczające  pomieszczenia  do  przygotowywania  posiłków  dla  żywienia
zbiorowego, w tym cateringu. Kuchnia musi być w dyspozycji wykonawcy na okres nie
krótszym niż planowany termin wykonywania niniejszego zamówienia. 

 przynajmniej  jednym  samochodem  dostawczym,  spełniającym  wszystkie  stosowne
wymagania  odnośnie  przewozu  środków  spożywczych,  posiadającym  stosowną  opinię
dopuszczającą  do  przewozu  żywności  przez  Państwowego  Powiatowego  Inspektora
Sanitarnego lub  wykazał  w  jaki  –  inny  sposób  (zgodny  z  obowiązującymi  przepisami)
będzie dostarczał posiłki do szpitala. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.
Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał  lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
należy dołączyć do oferty. 

2. Ocena przedmiotowego warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informa-
cje zawarte w oświadczeniu i potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wy-
konawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsię-
wzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiają-
cemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szcze-
gólności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zaso-
bów na potrzeby realizacji zamówienia.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnie-
nia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podsta-
wy wykluczenia, Zamawiający może odrzucić ofertę lub żądać, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa  w Ogłoszeniu.

VIII. WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW
WYKLUCZENIA 

W celu wykazania spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu należy złożyć:
1. Dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uczestnictwa: 

Na potwierdzenie, spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda:
a) aktualną Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu

i zaświadczenie o wpisie  do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rodzaju prowadzonej działalności zezwalającą na produk-
cję posiłków w oparciu o surowce i półprodukty oraz produkcję w systemie cateringowym
wraz z dostarczaniem do odbiorców zewnętrznych, 
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b) Wykonawca musi posiadać opracowany i wdrożony system HACCP oraz przestrzegać jego
zasad. Treść oświadczenia Wykonawcy w powyższym zakresie zawiera formularz ofertowy–
zalecane dołączenie dokumentu potwierdzającego wdrożenie HACCP; 

c) Oświadczenie Wykonawcy, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osoba-
mi zdolnymi do wykonania zamówienia; w szczególności: 
 dysponuje kuchnią spełniającą wszystkie stosowne wymagania, w której będą produko-

wane i konfekcjonowane posiłki i z której posiłki te będą dowożone do szpitala Zama-
wiającego.

 dysponuje przynajmniej jednym samochodem dostawczym, spełniającym wszystkie sto-
sowne wymagania odnośnie przewozu środków spożywczych, którym posiłki będą do-
wożone do szpitala Zamawiającego lub wykaże w jaki-inny sposób (zgodny z obowią-
zującymi przepisami) będzie dostarczał posiłki do szpitala.

2. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1) ustawy,
należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność
z  oryginałem  przez  wykonawcę  lub  osobę  upoważnioną,  z  zachowaniem  sposobu  reprezentacji.
Dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
złożone w treści. 

2) 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. 5 pkt 1 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wo-
bec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warun-
ków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w pkt. 2.

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wyka-
zania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informa-
cje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 2.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się  o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym
mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w za-
kresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia.

6. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykaza-
niu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22 a ust.
1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (wzór stanowi załącznik nr 5 do Ogłoszenia).

7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wy-
stawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzają-
ce odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty po-
winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w Rozdziale pkt. 2  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób  uprawnionych  do  jego  reprezentacji,  lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed or-
ganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarcze-
go właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce za-
mieszkania tej  osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej  niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.

c) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma sie-
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dzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający będzie żądał dokumentów,
które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu za-

mówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do  warunków udzia-

łu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na za-
sadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale pkt 2.

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale
VIII, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, Zamawiający w celu potwier-
dzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy, korzysta z posiadanych oświad-
czeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

11. Do oferty wykonawca załącza stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do
podpisania ofert nie wynika z dokumentów rejestrowych, a w przypadku podmiotów wspólnie ubiegają-
cych się o zamówienie pełnomocnictwo do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do podpisania oferty i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektro-
nicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobiera-
nych samodzielnie przez Zamawiającego Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłu-
maczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiające-
go dokumentów.

13. W zakresie nie uregulowanym Ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Roz-
woju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wy-
konawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późniejszymi zmiana-
mi).

IX. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  ZAMAWIAJĄCEGO  Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
 Agnieszka Linkiewicz-Mendel tel. 61 44 36 505, fax 61 44 45 720 w godz. pracy SPZOZ w

Grodzisku Wlkp., tj. od 8.00 do 14.30 (od pn. do pt.) e-mail: abiegaj@spzoz-grodzisk.pl
Epuap: /SPZOZGrodziskwlkp/SkrytkaESP 

2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres wskazany w Rozdzia-
le I oraz oznaczyć sygnaturą: SPZOZ KP/2300/14/20

3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektro-

niczną winny być kierowane na adres określony w punkcie IX.1.
5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą

przekazywać pisemnie, faksem, drogą elektroniczną (e-mailem, poprzez ePUAP i miniPortal), za wyjąt-
kiem oferty, która złożona zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XII Ogłoszenia, umowy
dla której wymagana jest wyłącznie forma pisemna, zaś dla oświadczeń i dokumentów wymienionych w
rozdziale VIII Ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w
art. 26 ust. 3 Ustawy) wymagana jest forma elektroniczna lub pisemna opisana w rozdziale XII Ogłosze-
nia.
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6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, z przekazanym pisemnie, faksem lub drogą elektro-
niczną, wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami. Zamawiający
udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert
umieszczając odpowiedź na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogło-
szenia o zamówieniu wpłynął do Zamawiajacego nie później niż do końca dnia, w którym upływa poło-
wa wyznaczonego terminu składania ofert. 

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o któ-
rym mowa w rozdziale IX pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyja-
śnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w
rozdziale IX pkt 6.

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
Ogłoszenia. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.

10. Jeżeli  Zamawiający i  Wykonawca przekazują oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia oraz informacje
faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwier-
dza fakt ich otrzymania.

11. W przypadku nie podania lub podania błędnego adresu ePUAP lub braku potwierdzenia otrzymania wia-
domości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na nu-
mer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapo-
znanie się Wykonawcy z jego treścią.

12. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie numeru faksu, ad-
resu ePUAP i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

13. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012
r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późniejszymi zmianami), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu usta-
wy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
123 z późniejszymi zmianami) oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektro-
nicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca będzie związany ofertą 60 dni od ostatecznego terminu złożenia oferty.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z

tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego  terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa będzie skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie art.  24 ust.2  pkt.4
Ustawy

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Wykonawca składa ofertę:
1) elektronicznie - za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego

na  ePUAP  i  udostępnionego  również  na  miniPortalu.  Klucz  publiczny  niezbędny  do
zaszyfrowania  oferty  przez  Wykonawcę  jest  dostępny  dla  wykonawców  na  miniPortalu.  W
formularzu  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  adres  skrzynki  ePUAP,  na  którym
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prowadzona  będzie  korespondencja  związana  z  postępowaniem  z  uwzględnieniem  małych  i
wielkich liter.

2) lub  pisemnie  -  w  postaci  papierowej  tj.   w  zamkniętej  kopercie,  w  siedzibie
Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Pełna Nazwa
i adres Wykonawcy

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Mossego 17
62-065 Grodzisk Wielkopolski 

OFERTA NA 
USŁUGĘ CAŁODOBOWEGO PRZYGOTOWYWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

DLA PACJENTÓW SZPITALA 
nr sprawy: SPZOZ KP/2300/14/20

(Nie otwierać do 21.07.2020 r. przed godz. 10.30)

2. Oferta  składana  elektronicznie  (zgodnie  z  ust.  1a))  powinna  być  sporządzona  w języku  polskim,  z
zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx., .pdf  i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty elektronicznie, w tym zaszyfrowania oferty opisany
został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  które  Wykonawca  zastrzeże  jako  tajemnicę
przedsiębiorstwa,  powinny  zostać  złożone  w  osobnym  pliku  wraz  z  jednoczesnym  zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

4. Wykonawca składający  ofertę  elektronicznie  (zgodnie  z  ust.  1a))  może  przed  upływem  terminu  do
składania  ofert  zmienić  lub  wycofać  ofertę  za  pośrednictwem  Formularza  do  złożenia,  zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i  udostępnionych również na miniPortalu.  Sposób zmiany i
wycofania oferty został opisany w Instrukcji Użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5. Oferta składana papierowo - z wyłączeniem ofert składanych elektronicznie, o których mowa w
ust.  1a)  i  dalszych  - musi  być  sporządzona  z  zachowaniem  formy  pisemnej  pod  rygorem
nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie
za  pomocą  maszyny  do  pisania,  komputera  lub  ręcznie,  w  sposób  uniemożliwiający  łatwe
usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną. Wszelkie poprawki lub zmiany w
tekście  oferty  muszą  być  parafowane  własnoręcznie  przez  osobę  podpisującą  ofertę.
Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej
oferty  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone
wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem
„ZMIANA”.  Koperty  oznaczone  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmian, zostaną dołączone do oferty.  Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert
wycofać  ofertę  poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  według  tych  samych  zasad  jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną.

7. W  przypadku  podpisania  oferty  przez  pełnomocnika  do  oferty  należy  dołączyć  stosowne
pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. 
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8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
przypadków wynikających z Ustawy. 

9. Do przeliczenia na PLN wartości  wskazanej  w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu,  wyrażonej  w walutach innych niż  PLN,  Zamawiający przyjmie
średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

10. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta
niespełniająca  wymagań  określonych  w  SIWZ  zostanie  odrzucona,  z  zastrzeżeniem  wyjątków
określonych w art. 87 ust. 2 Ustawy.

11. Wartości  na formularzu ofertowym i  załącznikach winna być podana cyfrowo (do dwóch miejsc po
przecinku).

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

brak  podstaw  wykluczenia  lub  potwierdzających  spełnianie  warunków  uczestnictwa  w  formie
elektronicznej  pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i  bezpłatnych baz danych
Zamawiający  żąda  od  wykonawcy  przedstawienia  tłumaczenia  na  język  polski  wskazanych  przez
wykonawcę dokumentów.

14. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
15. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
16. Podpisy  na  dokumentach  muszą  być  złożone  w  sposób  pozwalający  zidentyfikować  osobę

podpisującą.  Zaleca  się  opatrzenie  podpisu  pieczątką  z  imieniem  i  nazwiskiem  osoby
podpisującej,

17. W przypadku potwierdzania  dokumentów za zgodność z  oryginałem w formie pisemnej,  na
dokumentach  tych  muszą  znaleźć  się  podpisy  wykonawcy  oraz  klauzula  "za  zgodność  z
oryginałem". W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z
oryginałem każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze
stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron,Wartości na formularzu ofertowym i
załącznikach winna być podana cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku).

18. W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, na
dokumentach tych muszą znaleźć się podpisy wykonawcy świadczące o zgodności załączonego
dokumentu z oryginałem. W przypadku dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć
za zgodność z oryginałem każdą stronę dokumentu. 

19. Na ofertę składają się:
a) wypełniony  formularz  ofertowy  wraz  z  oświadczeniami  sporządzony  wg  wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia, w tym:
 informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy,
 oświadczenia w zakresie kryteriów oceny ofert,
 oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie składane są

w  oryginale.  Dokumenty  inne  niż  oświadczenia  składane  są  w  oryginale  lub  kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem,

b) Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i
zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej  Inspekcji  Sanitarnej  w rodzaju prowadzonej  działalności  zezwalającą  na
produkcję  posiłków w oparciu  o  surowce  i  półprodukty  oraz  produkcję  w  systemie
cateringowym wraz z dostarczaniem do odbiorców zewnętrznych, 

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,  a  jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza
terytorium RP dokumenty opisane powyżej w Ogłoszeniu,  

d) w  przypadku  powoływania  się  na  zasoby  podmiotów  trzecich  -  zobowiązanie  tych
podmiotów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia

e) podpisana  przez  Wykonawcę  klauzula  informacyjna  w  zakresie  RODO  stanowiąca
załącznik nr 7 do ogłoszenia,
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f) pełnomocnictwo  (oryginał  lub  notarialnie  potwierdzona  kopia)  -  w  przypadku,  gdy
upoważnienie  do  podpisania  oferty  nie  wynika  z  dokumentów  rejestrowych.  W
przypadku  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie  pełnomocnictwo
(oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie  zamówienia  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w
sprawie zamówienia publicznego.

20. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).

21. Koperta/opakowanie z ofertą winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.
22. Tajemnica przedsiębiorstwa.  

a) Nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu
przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji,  jeżeli  Wykonawca,  nie  później  niż
w terminie  składania  ofert  lub  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w postępowaniu,
zastrzegł,  że  nie  mogą być  one  udostępniane  oraz  wykazał,  iż  zastrzeżone  informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

b) Zamawiający  zaleca,  aby  informacje  zastrzeżone,  jako  tajemnica  przedsiębiorstwa były
przez  Wykonawcę  złożone  w  oddzielnej  wewnętrznej   kopercie  z  oznakowaniem
„tajemnica  przedsiębiorstwa”,  lub  spięte  (zszyte)  oddzielnie  od  pozostałych,  jawnych
elementów oferty. 

c) Brak  jednoznacznego  wskazania,  które  informacje  Wykonawca  uznaje  za  tajemnicę
przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie  Zamawiającego  do  dnia  21.07.2020  r.  do  godz.  9.00 w
sekretariacie.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.07.2020r. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje

dotyczące ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny i warunków płatności zawartych w ofertach.

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY   

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wypełnić  i  złożyć  formularz  oferty  (załącznik  nr  2  do
Ogłoszenia).

2. Cena  oferty  musi  być  podana  w  PLN  cyfrowo  i  słownie,  w  wartości  netto  i  brutto,  z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Wartość zamówienia netto stanowi suma iloczynów :

 uśrednionej  stawki  netto  za  jeden  posiłek  całodzienny  (pkt.  3) i  założonej  przez
Zamawiającego ilości osobodni w okresie obowiązywania umowy tj. 34.000 szt. 

 uśrednionej  stawki  netto  za  jeden  podwieczorek  (pkt.  3)  i  założonej  przez
Zamawiającego  ilości  podwieczorków  dla  diabetyków  w  okresie  obowiązywania
umowy tj.4.000 szt. 
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3. Wykonawca poda uśrednioną wartość stawki netto za jeden posiłek całodzienny dla jednego
pacjenta  (osobodzień)  przyjmując,  że  100%  wartości  posiłku  całodziennego  stanowi  dieta
podstawowa i lekkostrawna określone w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. 

4. Wykonawca  poda  również  wartości  procentowe  śniadania,  obiadu  i  kolacji  w  stosunku do
wartości  jednego  posiłku  całodziennego  przyjętej  jako  100  %  oraz  wartość  procentową
podwieczorku w stosunku do wartości obiadu (stawki za obiad) przyjętej jako 100%. 

5. Cena  musi  uwzględniać  wszystkie  wymagania  niniejszego  Ogłoszenia  oraz  obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie  Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji  przedmiotu zamówienia,  w tym również wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy). 

6. Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty.
7. Jeżeli  złożono ofertę,  której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek  rozliczyć  zgodnie  z  tymi  przepisami.  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie  prowadzić  do  jego  powstania,  oraz  wskazując  ich  wartość  bez  kwoty  podatku.
Oświadczenie  takie należy złożyć  na formularzu ofertowym.  Uwaga przedmiotowy wymóg
dotyczy wyłącznie tzw. odwróconego VAT. 

8. Cena  musi  być  podana  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po  przecinku  (zgodnie  z
matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT.

9. Podatek  od  towarów  i  usług  (VAT)  należy  uwzględnić  w  cenie  ofertowej  w  wysokości
obowiązującej na dzień składania ofert.

10. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym.

11. Cenę jednostkową stosowaną w kalkulacji Wykonawca może ustalić na podstawie kalkulacji
własnej, zachowując wymagania określone w Ogłoszeniu.

12. Zgodnie z art.  87 ust.  2 Ustawy Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste  omyłki
pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności
oferty  z  Ogłoszeniem.  Poprawiając  omyłki  rachunkowe,  Zamawiający  będzie  uwzględniał
konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

XV.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE  OFERTY WRAZ Z  PODANIEM  ZNACZENIA TYCH  KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT   

1. Oferty będą oceniane wg niżej wymienionych kryteriów oceny ofert, odrębnie dla każdego z Pakietów.

LP Kryterium Znaczenie w %

1 Cena - C 60 %

2 Czas zamówień na CITO - O 20%

3 Termin płatności - TP 20%

RAZEM 100 %

2. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + O + TP

gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
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C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
O – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – czas zamówienia na CITO 
TP – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – termin płatności

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania Ogłoszenia, która uzyska
najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o powyższy wzór.

4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt, w tym:

a) maksymalnie 60 pkt w kryterium cena;
b) maksymalnie 20 pkt w kryterium termin realizacji zamówienia
c) maksymalnie 20 pkt w kryterium termin płatności

6. Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:

Kryterium nr 1 – CENA – C:
Ocenie  podlegać  będzie  łączna  cena  brutto  za  wykonanie  danego  zadania,  która  podana  zostanie  w
formularzu oferty. 
Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującego wzoru:

         
Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych 

C = ___________________________________________________    x 100 x 60 %
Cena brutto ocenianej oferty 

Kryterium nr 2 – czas zamówienia na CITO – O:

Ocenie podlegać będzie czas zamawiania posiłków na CITO - waga 20% (maksymalnie 20 pkt.
Lokalizacja szpitala Zamawiającego: Grodzisk Wielkopolsiki, ul. Mossego 3
Sposób oceny – im krótszy czas pomiędzy dostarczeniem danego posiłku (do oceny przyjmuje się obiad) a
korektą zamówienia w tym przede wszystkim zamówieniem dodatkowego posiłku tym większa punktacja.
Wykonawca winien wpisać w formularzu czas, w jakim Zamawiający musi dokonać korekty zamówienia
lub dodatkowych posiłków (na CITO) w danym dniu tj. np. jeżeli obiad dostarczany jest w godzinach 1200-
1230 Zamawiający ma prawo dokonać korekty zamówienia (złożonego w dniu poprzedzającym zgodnie ze
specyfikacją) do godziny 900. Każde dodatkowe 15 minut będzie punktowane według poniższej tabeli:

LP Czas zamówienia na CITO
Przyznane punkty

1 0 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz. 900)

0 pkt.

2 15 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz. 915)

3 pkt.

3 30 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz. 930)

6 pkt. 

4 45 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz. 945)

9 pkt.

5 60 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz. 1000)

12 pkt.

6 75 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz1015)

15 pkt.

7 90 minut (korekta zamówienia
obiadu do godz. 1030) i później

20 pkt.
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Kryterium nr 3– TERMIN PŁATNOŚCI - TP:
Ocenie podlegać będzie termin płatności zadeklarowany przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Maksymalnie w kryterium można uzyskać 20 pkt. Zamawiający wymaga aby minimalny termin płatności
wynosił 30 dni.  Jeżeli Wykonawca zaoferuje krótszy okres płatności to przygotuje ofertę niezgodnie z
Ogłoszeniem co skutkować będzie odrzuceniem oferty. 
W  przypadku  nie  wypełnienia  w  formularzu  ofertowym  stosownej  rubryki  zamawiający  uzna,  że
wykonawca deklaruje najkrótszy termin płatności tj 30 dni. 
Maksymalny termin płatności jaki będzie oceniany to 60 dni.

LP Termin płatności
Przyznane punkty

(faktury wystawiane
dekadami)

1 30 – 34 dni 0 pkt.

2  35 - 39 dni 4 pkt.

3 40 - 44 dni 8 pkt.

4 45 – 49 dni 11 pkt.

5 50 - 54 dni 14 pkt.

6 55 - 59 dni 17 pkt.

7 60 dni 20 pkt.

7. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością  do dwóch miejsc  po  przecinku,  zaokrąglając
zgodnie z zasadami matematycznymi.

8. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej  w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,  zobowiązany jest  poinformować
Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,  których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera
ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie,  Zamawiający  wzywa  Wykonawców,  którzy  złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10. Wykonawcy  składając  oferty  dodatkowe  nie  mogą  zaoferować  cen  wyższych  niż  zaoferowane  w
złożonych ofertach. 

XVI. INFORMACJE  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający podpisze umowy z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na zamówienia z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Ogłoszeniu.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy/umów Zamawiający powiadomi Wykonawcę pismem.
3. Nie podpisanie umowy w terminie i  miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego będzie traktowane

jako uchylenie się od zawarcia umowy/umów.
4. Dopuszcza się możliwość przesłania umowy do podpisu listownie.
5. Osoby  reprezentujące  Wykonawcę  przy  podpisywaniu  umowy/umów powinny  posiadać  dokumenty

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy/umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów załączonych do oferty.
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6. Umowy zawarte zostaną z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Ogłoszeniu,  projektu
umowy (stanowiącego załącznik do Ogłoszenia) oraz z danych zawartych w ofercie.

7. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany
jest  dopełnić  następujących  formalności  tj:  W przypadku  podmiotów  wspólnie  ubiegających  się  o
zamówienie  -  przedłożyć  kopię  umowy  konsorcjum:  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana
zostanie powiadomiony pismem akceptującym. 

8. Termin i miejsce podpisania umowy wyznaczy Zamawiający.

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO  WYKONANIA
UMOWY 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wszelkie  istotne  dla  stron  postanowienia  zawiera  wzór  umowy  stanowiący  załącznik  nr  3  do
Ogłoszenia, stanowiąc jej integralną część.

2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której  dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej  jednej  z
okoliczności  w niej  wymienionych  z  uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich
wprowadzenia. 

4. Z uwagi  na specyfikę  przedmiotu zamówienia  Wykonawcy zobowiązani  będą do  zawarcia  umowy
powierzenia danych, której wzór stanowi załącznik nr 9 do Ogłoszenia. Zamawiający przekazuje wzór
umowy powierzenia w formie załącznika nr 9 do Ogłoszenia.

XIX. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT

1. Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ust. 1 i 2 Ustawy najpierw dokona
oceny  ofert,  a  następnie  zbada,  czy  Wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. powyżej uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający
zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XX. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO

W związku z wejściem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z 27 kwietnia w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  (zwanego  RODO),
Zamawiający  wprowadza  do  Ogłoszenia  Klauzulę  informacyjną  z  art.  13  RODO  związanym  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 9 do Ogłoszenia.
Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
z zapewnieniem stosowania  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych) (Dz.U.2019.730) 

 w przypadkach,  gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.  15 ust.  1–3 rozporządzenia
2016/679  (RODO),  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od
osoby,  której  dane  dotyczą,  wskazania dodatkowych informacji  mających  na  celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu;
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 w  przypadku  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1–3  rozporządzenia
2016/679  (RODO),  wymagałoby  niewspółmiernie  dużego  wysiłku,  zamawiający  może  żądać  od
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

 skorzystanie  przez  osobę,  której  dane  dotyczą,  z  uprawnienia  do  sprostowania  lub  uzupełnienia
danych

 osobowych,  o  którym mowa w art.  16  rozporządzenia  2016/679  (RODO),  nie  może  skutkować
zmianą  wyniku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  konkursu  ani  zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;

 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.  18 ust.  1 rozporządzenia 2016/679 (RODO), nie
ogranicza  przetwarzania  danych  osobowych  do  czasu  zakończenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu;

 - skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o
którym  mowa  w  art.  16  rozporządzenia  2016/679  (RODO)  ,  nie  może  naruszać  integralności
protokołu oraz jego załączników.

XXI. ZAŁĄCZNIKI 

1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja  
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy   
3. Załącznik nr 3 –  Wzór umowy.  
4. Załącznik nr 4 (A i B) – oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania  

i spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
5. Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na   

potrzeby wykonania zamówienia,
6. Załącznik  nr 6 –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej,  
7. Załącznik nr 7 –  klauzula RODO Zamawiającego  

Zatwierdził:
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