
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodziezy w Zaborze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970774176

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Zabór

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-003

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: biuro@cldim.zgora.pl

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@cldim.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cldim.zgora.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roczne dostawy całodziennych posiłków do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze - 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-977cbb19-f51e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00137858/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-05 12:38
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00113242/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługi cateringowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.cldim.zgora.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.cldim.zgora.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Składanie ofert - przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, poprzez ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się przy pomocy poczty elektronicznej (pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia treści SWZ) e-mail:
biuro@cldim.zgora.pl. 
Stroną internetową postępowania będzie strona internetowa Zamawiającego - BIP.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 
7.2. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Andrzej Żywień i Aleksandra
Rosochacka i telefon: 68 327- 40-28.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Pkt 18 SIWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CLDiM-ZP.01

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego przez okres 12 miesięcy
usług gastronomicznych, polegających na codziennych dostawach pięciu gotowych do spożycia
posiłków, stanowiących całodzienne wyżywienie dla około 75 pacjentów przebywających w
Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w
Zaborze a także na pobieraniu i przechowywaniu próbek potraw, o których mowa w art. 72
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (jedn. tekst Dz.U. z
2019 roku poz. 1252).

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy ocenie każdej z ofert Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1) Kryterium ceny oferty brutto - 60%,
2) Kryterium terminu na składania modyfikacji zamówień – 40%
Zasady obliczania kryteriów
a) SPOSÓB OBLICZENIA KRYTERIUM CENY:
ogółem cena brutto najniższej oferty wskazana w tabeli cenowej oferty
-------------------------------------------------------------------------------------- x 60%x 100 
ogółem cena brutto badanej oferty wskazana w tabeli cenowej oferty

b) SPOSÓB OBLICZANIA KRYTERIUM TERMINU NA SKŁADANIE MODYFIKACJI ZAMÓWIEŃ:
Zamawiający przyzna punkty za deklarowany przez Wykonawcę termin możliwości dokonywania
modyfikacji ilości zamawianych posiłków. I tak - jeżeli Wykonawca zadeklaruje możliwość modyfikacji
zamówienia w terminie:
- powyżej 90 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 0 pkt,
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- od 60 do 90 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 5 pkt,
- od 30 do 45 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 20 pkt,
- krótszym niż 30 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: możliwość modyfikacji zamówienia w terminie: - powyżej 90 min. przed
dostawą, otrzyma w tym kryterium 0 pkt, - od 60 do 90 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 5
pkt, - od 30 do 45 min. przed dostawą, otrzyma w tym kryterium 20 pkt, - krótszym niż 30 min. przed
dostawą, otrzyma w tym kryterium 40 pkt.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
5.1. Ogólne warunki udziału w postępowaniu.
5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność ekonomiczną do wykonania zamówienia o
ile wykaże się on posiadaniem aktualnie obowiązującego (wykupionego) ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj.: posiadają polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 300 000 PLN. 
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:
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- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
300.000 złotych;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową jeżeli:
a) posiada prawo do dysponowania kuchnią, posiadającą aktualną pozytywną opinię właściwego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i pozwalającą przygotować każdego dnia nie mniej niż 75
całodobowych posiłków, o których mowa w punkcie 3 niniejszej specyfikacji, 
b) posiada wdrożony system HACCP, 
c) dysponuje taborem samochodowym (nie mniej niż jednym) dopuszczonym do świadczenia
usług transportowych żywności,
d) dysponuje osobami (w tym dietetykiem) zdolnymi do prawidłowego i terminowego
sporządzenia oraz dostarczenia posiłków, w tym w zakresie osób odpowiedzialnych za
produkcję żywności i obrót żywnością winny one posiadać aktualne badania lekarskie ustalające
brak przeciwwskazań do wykonywania prac w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością,
o których mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),
e) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie właściwe do wykonania zamówienia; Zamawiający
uzna spełnienie tego warunku, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) Wykonawca wykaże, iż
zrealizował co najmniej: jedną usługę trwającą nie krócej niż 9 miesięcy, a polegające na
codziennych dostawach posiłków (obejmujących minimum dostawy trzech posiłków w tym
obiadu) dla nie mniej niż 50 osób, których wartość była nie mniejsza niż 200 000 PLN rocznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Nie

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający
żąda:
d) odpisu 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. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: • wykaz zrealizowanych zamówień (wykaz usług/dostaw według wzoru na
zał. nr 7 do SWZ) , z którego wynikać będzie wykonanie wykonał co najmniej jedną usługę w okresie
przed upływem terminu składania ofert;
polegającą na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków (obejmujących minimum dostawy trzech posiłków
w tym obiadu) dla minimum 50 osób dziennie (średnia liczba osób), przez okres minimum 9 miesięcy.
Usługa musi dotyczyć jednego zamówienia, przez co rozumie się, ze musi wynikać z jednostkowej
umowy zawartej z jednym podmiotem. W celu oceny spełniania tego warunku Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia wykazu wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
wykonywane należycie (referencje).
• potwierdzenie, iż Wykonawca dysponuje lokalem (kuchnią) do produkcji posiłków. Lokal ten musi być
zatwierdzony decyzją PIS do prowadzenia działalności gastronomicznej objętej przedmiotem
zamówienia. Tytuł prawny do lokalu musi obejmować cały okres realizacji umowy - oświadczenie. nr
5do SWZ,
• wykaz środków transportu wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi środkami oraz
aktualną Decyzję PIS, że środek transportu posiada dopuszczenie i że spełnia wymagania
Rozporządzenia WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w
sprawie Higieny środków spożywczych, dotyczące transportu posiłków, oświadczenie oświadczenie -
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nr 5 do SWZ,
• dokument potwierdzający wdrożony system HACCP- oświadczenie nr 5 do SWZ
• potwierdzenie dysponowania osobami (w tym dietetykiem) zdolnymi do prawidłowego i terminowego
sporządzenia oraz dostarczenia posiłków, w tym w zakresie osób odpowiedzialnych za produkcję
żywności i obrót żywnością winny one posiadać aktualne badania lekarskie ustalające brak
przeciwwskazań do wykonywania prac w procesie produkcji żywności i obrocie żywnością, o których
mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (jedn. tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.) - oświadczenie - nr 5 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie, że na
dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki
udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 5 SWZ (składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie).Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.4.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień
publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości asortymentu będącego przedmiotem
zamówienia w czasie trwania umowy w zależności od swoich potrzeb. Ilość zamawianych
posiłków będzie ustalana z jednodniowym wyprzedzeniem.

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

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

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00137858/01 z dnia 2021-08-05

2021-08-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/,

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-11

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00137858/01 z dnia 2021-08-05

2021-08-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
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