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A.AT.381.7.2020     Opole Lubelskie  dn.08.06.2020r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

NA USŁUGI SPOŁECZNE  

o wartości nie przekraczającej kwoty 750 000 euro 

 

Prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

 

dotyczące zamówienia na: 

Świadczenie usług całodziennego żywienia dla pacjentów 

Powiatowego Centrum Zdrowia  

sp. z o.o. 
 
 

Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 Zamawiającym jest: 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim  

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, 

Regon 431019069, NIP 717 18 30 083 

tel. 81/ 827 -22-78, faks  81/ 827 -22-78 

e-mail: przetargi@pczol.pl 

  

       Dokumentacja postępowania udostępniona na stronie internetowej:  
       http://www.pczol.pl, 
 

1.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

dotyczącego zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi. 

1.3 Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)  

w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.  

1.4 Użyte w niniejszym ogłoszeniu (oraz w załącznikach) terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2019 r., poz. 1843), 

b) „ogłoszenie” – niniejsze ogłoszenie o zamówieniu, 

c) „SOPZ” – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

d) „zamówienie” – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 2 

niniejszego ogłoszenia, 

e) „postępowanie” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy 

niniejsze ogłoszenie, 

http://www.umlub.pl/
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f) „zamawiający” – Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim 

g) „RODO” – rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1). 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszym ogłoszeniem i złożyć ofertę zgodnie 

z jego wymaganiami. 

 

Rozdział 2 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług całodziennego 

żywienia dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia 

w Opolu lubelskim sp. z o.o. 
2.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku Nr 1 do 

ogłoszenia. 

2.2 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

55.52.11.00-9 Usługi rozwożenia posiłków 

55.52.12.00-0 Usługi dowożenia posiłków 

55.52.00.00-1 Usługi dostarczania posiłków 

55.32.10.00-6 -Usługi przygotowywania posiłków;  

55.32.20.00-3 - Usługi gotowania posiłków;  

55.32.00.00-9 -Usługi podawania posiłków; 

2.3 Po zawarciu umowy SOPZ stanowił będzie załącznik do umowy. 

2.4 Wykonawca (lub podwykonawca) jest zobowiązany do wykonywania czynności określonych  

w SOPZ, przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

(Zamówienia na usługi społeczne nie zostały wyłączone spod obowiązku wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę. Wymóg ten wprowadza art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, który stanowi, że 

zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), i który zachowuje aktualność także na gruncie zamówień 

na usługi społeczne.) 

 

Rozdział 3 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie będzie realizowane codziennie przez okres 36 miesięcy lub do wyczerpania kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w zależności 

od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 

nie wcześniej niż z dniem 07.07.2020 r. 
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Rozdział 4 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 

1), 2), 4) ustawy. 

4.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do 

prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile obowiązek ich posiadania wynika 

z odrębnych przepisów. 

 

Zamawiający określa, że w/w warunek zostanie spełniony jeśli wykonawca wykaże, że posiada: 

 

4.1.3 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę OC na sumę 

ubezpieczenia min. 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot 

niniejszego zamówienia. 

 

4.1.4 spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej. 

a) w zakresie doświadczenia: 

 

Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż zrealizował, a w 

przypadku świadczeń okresowych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, przez okres nieprzerwany co najmniej 12 miesięcy, co najmniej 2 usługi żywienia 

całodziennego w formie cateringu w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia 

szpitalne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w 

rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, z czego wartość co najmniej jednej usługi (w 

nieprzerwanym okresie jej świadczenia przez co najmniej 12 miesięcy), wynosi nie mniej niż 

1.000.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 

załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

 

 

          b)  w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

 

- osobą dietetyka posiadającego kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych  od pracowników na 

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 

przedsiębiorcami (Dz.U.2011.151.896), 

posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie w podmiotach leczniczych realizujących 

świadczenia szpitalne lub stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne 

w rozumieniu ustawy o działalności lecznicze 

 

- min. 2 osobami na stanowisku kucharza legitymujące się wykształceniem o profilu 
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związanym z gastronomią, posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na ww. 

stanowisku,  

- min. 1 osobą ( pomoc kuchenna, osoby do rozwożenia jedzenia po szpitalu) z ważnym 

orzeczeniem do celów sanitarno-epidemiologiczną. 

- min. 1 osobą – kierowca - z ważną książeczką zdrowia sanitarno-epidemiologiczną. 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (art. 29  ust 3a pzp) obowiązuje w odniesieniu do: 

dietetyka i kucharzy 

 

c) w zakresie technicznym:  

 

-  kuchnia  

- co najmniej jednym środkiem transportu służącym do przewozu żywności. 

 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

− dysponuje zakładem, spełniającym wymagania określone w ustawie o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006 r., tj. Wykonawca posiada 

pozytywną decyzję/opinię Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że Wykonawca 

dysponuje zakładem posiadającym zezwolenia/decyzję na przygotowywanie 

posiłków od surowca do gotowej potrawy oraz prowadzenie usług cateringowych lub 

równoważny zapis uprawniający Wykonawcę do wykonywania usług będących 

przedmiotem zamówienia oraz  

− pozytywną decyzję/opinię Inspektora Sanitarnego potwierdzającą, że 

samochód/samochody, którym/mi świadczone będą usługi posiada/ją dopuszczenie 

do przewozu żywności (aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie środka 

transportu do przewożenia żywności wydany przez Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego) 

 

 

4.2 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.1.2 - 4.1.4 ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.3 Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne 

lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) – 22) i ust. 5 pkt 

1), 2) 4) ustawy. 

4.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

4.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  

o którym mowa w pkt 4.2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
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a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w pkt 4.1.2 - 4.1.4. 

4.7 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

4.8 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.  

4.9 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w pkt 4.1.2-4.1.4 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy 

wykonawcy łącznie, warunek określony w pkt 4.1.1 musi spełniać każdy wykonawca z 

osobna a 4.1.2. i 4.1.4 musi spełniać ten z wykonawców, który będzie realizował usługi na rzecz 

Zamawiającego. 

4.10 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

na zasadzie wykazał/nie wykazał, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez 

wykonawcę wraz z ofertą, wymienionych i opisanych w Rozdziale 5 ogłoszenia. 

4.11 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców którzy nie wykażą spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz nie wykażą braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 

1 pkt 12) – 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) ustawy. 

4.12 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 

ust. 5 pkt 1), 2), 4)  ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 

doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 

organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 

lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego 

nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono 

prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął 

określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.13 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4.14 Wykonawca wraz z ofertą załącza wszystkie oświadczenia i dokumenty (potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia) wymagane 

przez Zamawiającego w przedmiotowym zamówieniu  

4.15 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zastosuje procedurę odwróconą (art.24aa p.z.p.) 

co oznacza, że zamawiający w pierwszej kolejności dokona badania ofert pod kątem 

wystąpienia okoliczności skutkujących odrzuceniem oferty (art. 89 ust. 1 p.z.p.), a następnie 

ocenia je z zastosowaniem kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu 

(Rozdział X ogłoszenia). Weryfikacja podmiotowa (badanie, czy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz czy nie występują wobec niego podstawy do wykluczenia) 

dokonywana jest wyłącznie wobec wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 
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najkorzystniejsza, tzn. uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej, ale nie została 

jeszcze wybrana przez zamawiającego jako najkorzystniejsza. 

 

 

Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY 

W CELU WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

5.1 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 4 

oraz wykazania niepodlegania wykluczeniu, wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wszystkie 

wskazane w pkt 5.1 oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 23) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) 

ustawy oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4.1.1 - 4.1.4 

ogłoszenia – sporządzone według wzorów stanowiących Załącznik Nr 3 i Nr 4 do ogłoszenia.  

5.1.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

5.1.3 Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy.  

5.1.4 Dokumenty żądane będą przed podpisaniem umowy od Wykonawcy którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza (wraz z oferta złożyć należy oświadczenie zał. nr 10a 

Aktualne - Dokumenty potwierdzające że kuchnia Wykonawcy posiada decyzję Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej zezwalającą na prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

na jej terenie, w szczególności : dokument potwierdzający, że Wykonawca wdrożył 

obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, na który składają 

się: 

-GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, 

-GHP -Dobra Praktyka Higieniczna, 

-HACCP – Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli 

5.1.5 Dokumenty żądane będą przed podpisaniem umowy od Wykonawcy którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza (wraz z oferta złożyć należy oświadczenie zał. nr 10b- 
Aktualne badanie wody której będzie używał do przegotowania posiłków, celem weryfikacji 

spełniania wymogów niezbędnych dla dopuszczenia  

5.1.6 Aktualne - Dokumenty potwierdzające że pojazd/y którymi Wykonawca będzie transportował posiłki 

z kuchni na teren obiektów Zamawiającego zostały dopuszczone do przewozu żywności przez 

Państwową Inspekcję Sanitarną – zał. nr 11 wraz z dokumentami potwierdzającymi  

5.1.7 Polisa OC firmy 

5.1.8 Oświadczenie w zakresie podpisania bądź już posiadania umowy na utylizację odpadów 

pokonsumpcyjnych oraz  zobowiązania do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 

wywozu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych (kserokopia umowy przy podpisaniu 

umowy oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy i na każde  żądanie Zamawiającego ).-załącznik 

9a  

5.1.9 Oświadczenie w zakresie podpisania bądź już posiadania umowy na wywóz nieczystości stałych 

(kserokopia umowy przy podpisaniu umowy oryginał do wglądu przy podpisaniu umowy i na każde 

na żądanie Zamawiającego). -załącznik 9b 
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5.1.10 Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych przez 

okres nieprzerwany co najmniej 12 miesięcy w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie co najmniej 2 usługi 

żywienia całodziennego w formie cateringu w podmiotach leczniczych realizujących 

świadczenia szpitalne, stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w 

rozumieniu ustawy o działalności lecznicze, z czego co najmniej jedna o wartości nie 

mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub 

są wykonywane. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do 

ogłoszenia. 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

− referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku usług okresowych są wykonywane; 

− oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej; 

− w przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku usług okresowych są wykonywane, o 

dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

5.1.11 Wykaz osób spełniających wymogi Zamawiającego zawarte SOPZ - załącznik nr 6  

zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 

dietetyka i kucharzy 
 

5.1.12 Dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienione w pkt 5.1.2 i 5.1.3 w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji 

innego podmiotu. 

5.1.13 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w 

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, brak wyroku skazującego za 

przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 

250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z 

późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

176),b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. -Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Zaś zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1.3 - składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa  

w pkt 5.1.3 - powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie 

osoby której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin 

określony w pkt 5.1.7 stosuje się odpowiednio. 
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5.1.14 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym  wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

5.1.15 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w pkt 5.1.1 ogłoszenia. 

5.1.16 Dokument z którego będzie wynikało zobowiązanie podmiotu trzeciego, do oddania wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile wykonawca polega na 

zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu. 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania 

zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do ogłoszenia. 

5.3 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale 5 ogłoszenia w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.  

5.4 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa  

w Rozdziale 5 ogłoszenia, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności 

oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 

zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 

korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. 

5.5 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 

Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.3 ogłoszenia są sporządzone w języku 

obcym wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

5.6 W przypadku wnoszenia oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy muszą 

złożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w formie 

pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale, z tym, że dokumenty wymienione w pkt 5.1.1, 

5.1.2, 5.1.3 i 5.2 (i odpowiednio pkt 5.1.6) należy złożyć odrębnie dla każdego wykonawcy zaś 

dokument wymieniony w pkt 5.1.4 należy złożyć dla tego wykonawcy, który będzie realizował usługi 

wymagające wpisu do rejestru radców prawnych/adwokatów 

5.7 Oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1.1, i 5.2 należy złożyć w formie oryginału, zaś dokumenty, 

o których mowa w pkt 5.1.2 – 5.1.4 (i odpowiednio pkt 5.1.6) należy złożyć w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z zastrzeżeniem pkt 5.8. 

5.8 Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich 

dotyczą.  

5.9 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.10 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 
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podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda złożenia dokumentów, 

które określają w szczególności:  

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5.11 Ilekroć w ogłoszeniu, a także w załącznikach do ogłoszenia występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy 

przez to rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem (podpisami) 

osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  

5.12 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem 

osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych muszą się 

znaleźć podpisy wykonawcy (i odpowiednio podmiotów wymienionych w pkt 5.8), według zasad, o 

których mowa w pkt 5.11 i 5.12 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. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 

5.15 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 5.1 ogłoszenia, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 

niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 

siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

5.16 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

Rozdział 7 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

7.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę  

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
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7.4 Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 

7.5 Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.6 Treść oferty musi być zgodna z treścią ogłoszenia. 

7.7 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie. 

7.8 Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być 

parafowane przez wykonawcę. 

7.9 Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z 

zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

7.10 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących 

wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty. 

7.11 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się 

na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

7.12 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.13 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

7.14 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez 

wykonawcę. 

7.15 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł nie 

później niż w terminie składania, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010), zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi:  

Wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej 

konkurencji, w szczególności gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub 

rozporządzania nimi i narusza obowiązek ograniczenia ich wykorzystywania lub ujawniania wynikający z 

ustawy, czynności prawnej lub z innego aktu albo gdy zostało dokonane przez osobę, która pozyskała te 

informacje, dokonując czynu nieuczciwej konkurencji.  

 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 

7.16 Oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 

do ogłoszenia.  

b) pełnomocnictwo – o ile dotyczy; 

b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 5.1 ogłoszenia   

7.17 Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający 

zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.  

Na kopercie/opakowaniu (w tym opakowaniu poczty kurierskiej) należy umieścić 

następujące oznaczenia: 

Nazwa (firma) Wykonawcy 
Adres Wykonawcy 
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Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z .o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim 

24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a 
 

Świadczenie usług całodziennego żywienia dla 

pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z 

o.o. 
Nie otwierać przed dniem  17.06.2020 r., godz. 10:45 

7.18  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe oznakowanie 

koperty/opakowania. 

 

Rozdział 8 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 7.16 należy złożyć w terminie do dnia 15.06.2020 

roku do godziny 10:00 w siedzibie w Zamawiającego:  

8.2 Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 4a - Sekretariat Zarządu 

Spółki, w terminie do dnia 17.06.2020 roku, do godziny 10:00. Godziny pracy Sekretariatu: od 

poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.00. 

8.3 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.06.2020 r. o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego Budynek 

Zarządu Spółki przy ul. Przemysłowej 4a Opole Lubelskie – Sala konferencyjna,  

8.5 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana 

oferta, w kopercie oznaczonej jak w pkt 7.17 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”. 

8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złożenie pisemnego 

powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.  

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku 

nieobecności wykonawcy, zamawiający przekaże wykonawcy informacje z otwarcia ofert na jego 

wniosek. 

8.7 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.  

8.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.pczol.pl ) 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny i pozacenowych kryteriów oceny ofert, terminu wykonania zamówienia  zawartych w ofertach. 

8.9 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom. 

 

Rozdział 9 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
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9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 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 o 60 dni.  

 

 

Rozdział 10 

KRYTERIA OCENY OFERT  

 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I POZACENOWYCH KRYTERIÓW  

 
 
Lp KRYTERIUM RANGA 

   

1 
Cena brutto [C] 

80% 
   

   

      2 Deklarowany wsad do kotła [W] 20% 
   

 

10.1 Wykonawca poda cenę za wykonanie zamówienia  w Formularzu Ofertowym sporządzonym według 

wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do ogłoszenia.  

10.2 Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po 

przecinku. 

10.3 Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty oraz  w cenach jednostkowych wszelkie koszty niezbędne 

dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z 

obowiązujących przepisów. 

10.4 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. 

10.5 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 doliczy 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.  

 

Rozdział 11 

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

11.2 Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów oraz w przypadkach określonych w ust. 90 ust. 1 a ustawy, 
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zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia 

ceny, w szczególności w zakresie wskazanym w art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy. 

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem, nie powodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11.4 Zamawiający zastrzega sobie, że może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11.5 Zamawiający informuje, że będzie stosował przepisy ustawy prawo zamówień publicznych 

dotyczących odrzucenia oferty oraz unieważnienia postępowania. Dodatkowo, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego postępowania – bez wyboru żadnej z ofert – na 

każdym etapie procedury. 

 

 

Rozdział 12 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert: 

Lp KRYTERIUM RANGA 
   

1 
Cena brutto [C] 

80% 
   

   

      2 Deklarowany wsad do kotła [W]  20% 
   

 

12.2 Opis kryteriów i sposób oceny ofert według ustalonych kryteriów. którymi zamawiający 

będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert.   

Wzór dla kryterium CENA 
 

C min 
W = ------------ x 80% x 100 

CB 

W - wartość punktowa oferty badanej 
Cmin - najniższa wartość oferty 
CB - wartość oferty badanej 
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12.3 Wykonawca w formularzu ofertowym składa deklarację o wartości % artykułów spożywczych w 
uśrednionej dziennej stawce wyżywienia jednego pacjenta Zamawiającego.  
Kryterium wsad do Kotła: 
Ocena ofert wg kryterium WSAD DO KOTŁA prowadzona będzie na podstawie oświadczenia 
wykonawcy zawartego w formularzu oferty. Wsad do kotła całodobowego wyżywienia jednego 
pacjenta musi wynosić minimum 55% ceny brutto oferowanej przez Wykonawcę za osobodzień. 
Wartość WSADU DO KOTŁA obliczona jest jako średnia, niezależnie od pacjenta i rodzaju 
zastosowanej dla niego diety. 

 
Zamawiający określa następujące wartości % tzw. WSADU DO KOTŁA, na 
podstawie których dokona porównania i oceny złożonych ofert: 

a) 55% ceny- 0 pkt 
b) 56-58% ceny-5% 
c) 59%-61% ceny -10% 
d) 62% -64% ceny  -15%  
e) 65%i POWYŻEJ 65% ceny  -20% 

 
W ZAKRESIE KRYTERIUM NR 2 WSAD DO KOTŁA DO PORÓWNANIA I OCENY 
OFERT BRANY BĘDZIE WSAD DO KOTŁA DODANY PRZEZ WYKONAWCE W 
FORMULARZU OFERTOWYM   

Uwaga!!! 

Zaoferowanie niższego niż minimalny wymagany przez zamawiającego WSADU skutkować 
będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymogami Zamawiającego i Ogłoszeniem  

 

12.4 Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość 

punktów w oparciu o następujący wzór: 
O =C+W 

gdzie: 
O – ostateczna ocena oferty 
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium cena 
W - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium wsad do kotła 

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

13.2 Stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy, Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

− wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

− wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

− wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

− unieważnieniu postępowania,  

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Informacje o których mowa w pkt 13.2 tiret 1 i 4, Zamawiający opublikuje na swojej stronie internetowej 

(www.pczol.pl ). 

http://www.pczol.pl/
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Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające 

ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

 

 

Rozdział 15 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

15.1  Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział 16 

WZÓR UMOWY 

16.1 Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 

 

Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI OGŁOSZENIA 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając taką informację na własnej stronie 

internetowej (www.pczol.pl), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do 

zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Zmianę ogłoszenia 

zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (www.pczol.pl ). 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści ogłoszenia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w 

ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści taką informację na własnej stronie 

internetowej (www.pczol.pl). 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie zamawiającego. 

 

Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 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 

http://www.pczol.pl/
http://www.pczol.pl/
http://www.pczol.pll/
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pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123.); 

18.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 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; 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający 

domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na adres e-mail podany przez wykonawcę 

została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z.o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim,  

Adres Zamawiającego: 
24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a 
http://www.pczol.pl, e-mail: przetargi@pczol.pl 

 W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem wykonawcy powinni posługiwać się znakiem 

postępowania:A.AT.381.7.2020 

18.6 Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: 

Pracownicy działu zamówień publicznych 

e-mail: przetargi@pczop.pl 

W godzinach pracy  urzędu:,  

Poniedziałek - Piątek 7.30 – 15.00 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Rozdział 19 

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA 

Integralną częścią OGŁOSZENIA są załączniki: 

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)  

Załączniki Nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy   

Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 5 – wzór wykazu usług  

Załącznik Nr 6 – wzór wykazu osób  

Załącznik Nr 7 – wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej 

Załącznik  Nr 8 – wzór Formularza Ofertowego 

Załącznik Nr 9a i 9b  – oświadczenie o posiadaniu umowy utylizację odpadów pokonsumpcyjnych oraz 

oświadczenie o posiadaniu umowy na wywóz nieczystości stałych. 

Załącznik Nr 10a i 10b - potwierdzające że kuchnia Wykonawcy posiada decyzję Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej zezwalającą na prowadzenie działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz o posiadaniu 

aktualnych badań wody 

Załącznik Nr 11- Wykaz środków transportu przystosowanych i dopuszczonych do przewozu 

żywności (posiłków) 

Załącznik Nr 12– klauzula RODO 

 

 

http://www.umlub.pl/

