
Numer Sprawy 2/ZP/2016 

Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków 

określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w ilości 60 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu 

naczyń i odbiorze odpadów.   

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawę posiłków 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice 

Małe 15, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4196522, faks 077 4196522. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na kompleksową obsługę żywienia 

pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na 

przygotowaniu i dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr 1 do SWIZ w 

ilości 60 000 osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa, dostawa 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie przez pracowników Wykonawcy w 

Naczyniach należących do wykonawcy z zachowaniem wszelkich warunków higieniczno-

sanitarnych (załącznik nr 1 do SWIZ dane szczegółowe zamówienia siedziby Zamawiającego oraz 

miejscu wskazanym w specyfikacji, posiłków oraz odbiór odpadów pokonsumpcyjnych 

bezpośredno po posiłkach).. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1 (Usługi dostarczenia posiłków).II.1.5) 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Wymagany termin 

realizacji zamówienia: 24 miesiące od 15-09-2016 r. lub wyczerpania wartości umowy 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

 Informacja na temat wadium: 3000,00 . 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków 

 

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

3) potencjał techniczny: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca dysponuje 

odpowiednim potencjałem technicznym. 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca dysponuje 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. 

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty z ZUS ,Urzędu Skarbowego 

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy nie 

wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału 

w niniejszym postępowaniu wyklucza się również wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

2. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

3. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy: 

 

wypełniony formularz oferty, 

oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy, 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,  

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

   5.oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają     

      wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

6.dowód wniesienia wadium, 

7.pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 

zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *, 

8.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, 



 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

       9.opłaconą polisę  a w przypadku jej braku inny dokument  potwierdzający ,że  Wykonawca   

           jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności na   

           kwotę co najmniej 600 000 zł  

 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy 

nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia 

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe 

pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 

na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 

lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

termin składania ofert (art. 26 ust. 3 ustawy). 

Oferty wykonawców spełniające powyższe warunki zostaną poddane ocenie zgodnie z 

kryteriami zawartymi w niniejszej SIWZ. 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia, za 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503, z późn. 

zmianami) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 

poufności. 

Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym 

razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. 

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. 

 

III.2.1 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków 

 

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) wiedza i doświadczenie: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w obiektach        



służby zdrowia i co najmniej jednej roboty obiekcie szpitala odpowiadającej swym zakresem 

przedmiotowi zamówienia, z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

3) potencjał techniczny: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: oświadczenie, że wykonawca 

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym. 

4) osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, jeżeli  złoży oświadczenie oraz wskaże osobę odpowiedzialną za kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia,  

5) sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: zamawiający uzna, że 

Wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli przedstawi opłaconą 

polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 

załączonych do oferty metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawcy, którzy nie 

wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w 

postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Z udziału w 

niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

 

 

     Zamawiający odrzuci  ofertę, jeżeli: 

1. jest niezgodna z ustawą, 

2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt.3, 

3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu 

   nieuczciwej konkurencji, 

4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

    zamówienia, 

6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na     poprawienie 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.3, 

8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

9. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni 

    niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać     będzie  

uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 pkt. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.olo-woskowice.co 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych 15, 46-100 Namysłów. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert:26.07.2016 godzina 13,00 miejsce: Sekretariat Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych 15,  46-100 Namysłów. 

IV3.5 Miejsce i termin otwarcia ofert j/w w dniu 26.07.2016 o godz. 13,30. 

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania 

ofert).:  

 


