
Numer Sprawy 2/ZP/2017 

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 50 000 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 50 000 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 
bezpośrednio 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 podpisania umowy. 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.Warunki 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 art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy i ust. 5 pkt 1 
    i 8 ustawy, z zachowaniem przepisów art. 24 ust. 7-10 i 12 ustawy. 



2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy 
warunek jeżeli jest wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
posiada pozytywną decyzję PPIS potwierdzającą że zakład w którym będą przygotowywane posiłki 
posiada 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. 
Informacje dodatkowe: wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej, pozytywna decyzja PPIS potwierdzającą 
że zakład w którym będą przygotowywane posiłki posiada 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. Ocena spełniania warunku zostanie 
dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje 
zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. 
b) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 
100 000,00 złotych. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym 
załącznik do formularza oferty. 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
- zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli będzie 
dysponował w celu realizacji zamówienia lokalem kuchennym (kuchnią), który 
będzie znajdował się w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego, wyposażonym 
w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowywanie posiłków. 
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym 
załącznik do formularza oferty. 
- zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli będzie 
dysponował w celu realizacji zamówienia środkiem transportu dopuszczonym 
do przewozu posiłków. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie 
z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu 
wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty. 
2. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy 
wykluczy: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano 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); 
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami 
lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w 
stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego 
lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia; 
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, 
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 
może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału 
w postępowaniu; 
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 z poźn. zmianami); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184 z poźn. zmianami), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
3. 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. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym w załączniku do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 



została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
6. Ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonane zgodnie z formułą „spełnia – nie 
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach 
 

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 5 
Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 
1 i 8 ustawy: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy zdnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z poźn. zmianami) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z poźn. zmianami); 
2.który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

1. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
7.1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę 

1. Wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 2 do SIWZ. 
2. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 3 do SIWZ. 
3. Dowód wniesienia wadium. 
4. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające 
zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę. 
UWAGA: 
1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy 
Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia 
muszą być aktualne na dzień złożenia oferty. 
2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi być aktualne na dzień 
składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie. Oświadczenie ma 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. 
4.  Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie 
jest niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, 
Zamawiający wezwie do jego 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 podlegała odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
7.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



1. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez 
wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
www.olo-woskowice.co informacji z sesji otwarcia ofert. 
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 184 z poźn. zmianami) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 
UWAGA: 
Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od 
zamieszczenia na stronie www. olo-woskowice. co informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy 
Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko 
jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. 
7.3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona 

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona: 
1. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną co najmniej: 100 000,00 złotych. 
2. 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 
3. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, załącznik nr 5 
4. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).załącznik nr 6 
UWAGA: 

1. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego 
oferta została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty 
i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych 
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt 7.3. SIWZ. 
3.  Z treści dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez 
Zamawiającego wymagania zostały spełnione. 
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży 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 podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
7.4. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia 
Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. 



U poz. 1126). 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada następujące dokumenty: 
1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny 
być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
2) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 2 i 3 SIWZ składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega 
z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa wyżej w pkt 2.1), 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 organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 
Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
7.5. Forma dokumentów i oświadczeń 

1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
3. Poświadczenia 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, 
które każdego z nich dotyczą. 
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie 
elektronicznej. 
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu 
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
7. Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z poźn. zmianami) muszą być złożone w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria: 
 l.p Rodzaj kryterium  Ranga 
 1. Oferowana cena (koszt) - 90% 
 2. Zaplecze kuchenne na wypadek awarii -    10 % 

 
A. Opis kryterium ; Cena 
Powyższe kryterium będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie 
przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Przy ocenie 
oferty w kryterium cena najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę 
(brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą 
liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt 
pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt). Faktyczna ilość punktów 
zostanie obliczona według następującego wzoru: 
            Cmin 
An = __________ x 100 x R 
               Cn 
An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A 
n - numer oferty 
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert 
Cn - cena podana przez Wykonawcę w ofercie ocenianej 
R -ranga  przyznana cenie 
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie  przez 
podzielenie ceny minimalnej wśród złożonych ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak 
otrzymanej liczby przez 100 a następnie przez rangę kryterium wynoszącą 90%. 
 
Wartość punktowa zaplecze kuchenne na wypadek awarii kuchni obliczana będzie według 
następujących zasad: 
Wykonawca otrzyma 10 punktów za posiadanie zaplecza  technicznego tzw. kuchni awaryjnej w 
której będzie  zapewniał ciągłość w świadczeniu usług żywienia  u Zamawiającego na czas awarii 
kuchni.  Dopuszcza się wynajem lub dzierżawę kuchni przez   Wykonawcę. 
 Kuchnia awaryjna musi spełniać następujące wymogi: 
- na dzień składania ofert  Wykonawca dysponuje  kuchnią na podstawie tytułu prawnego  
   umowy najmu dzierżawy itp. 
- kuchnia posiada pozytywną opinię  Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
- kuchnia  przeznaczona jest do przygotowywania posiłków w zbiorowym żywieniu. 
 Ocena końcowa oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w wyżej wymienionych 
  kryteriach. 
 
 Ocena ofert 

Oceny ofert  dokona zamawiający . W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie 
warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy),  dokonuje poprawek oczywistych 
omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji 



rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z 
SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą wykonawcy zgodnie z art. 87 
ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy. Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje  zamawiający  w 
specjalnym formularzu zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  
Jeżeli  wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie 3 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, jego oferta musi zostać odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy) .   
W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od 
wykonawców. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie musi być 
unieważnione. 
W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu Zamawiający 
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert. 

 

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:23.10.2017 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 23.10.2016 o godz. 13,30. 

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

 


