
Ośrodek Leczenia Odwykowego
Woskowice Małe15
46-100 Namysłów

Woskowice Małe, dnia 13.03.2015 r.

Nr sprawy 2 ZP/2015

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
(OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi)

o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy na:       

1.Na kompleksową obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu 
posiłków określonych w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ w ilości 47000 osobodni 
żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów. 
1)  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 15, 46-100 Namysłów 
2) OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia:  przetarg nieograniczony na podstawie 
art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zmianami).

3)   INFORMACJA  O  ZAMIESZCZENIU  OGŁOSZENIA  W  BIULETYNIE  ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 20.03.2015 r.

4)  ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ  NA  KTÓREJ  BĘDZIE  DOSTĘPNA 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  zamieszczona  została  na  stronie 
internetowej  OLO  Woskowice  Małe:  http://olo-woskowice.co  w  dniu 
20.03.2015 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odebrać po uprzednim 
złożeniu  wniosku  z  danymi  tele-adresowymi:  osobiście  w  OLO  Woskowice  Małe. 
Formularz jest bezpłatny.

5)  OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU  ORAZ  WIELKOŚCI  LUB  ZAKRESU  ZAMÓWIENIA, 
Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Przedmiotem zamówienia jest;

1. Zadanie Nr 1 –  Na kompleksową obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych polegająca na przygotowaniu, dostarczeniu i 
wydaniu  posiłków  określonych  w  załączniku  nr  1i2  do  SIWZ  w  ilości  47000 
osobodni żywieniowych, oraz myciu naczyń i odbiorze odpadów. 



 

 Wspólny  Słownik  Zamówień  –  CPV:  55.320000-9,  55321000-6,  55322000-3, 
55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków).
Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 55.52.00.00-1 (Usługi dostarczania posiłków).
Średnia dzienna ilość pacjentów w OLO Woskowice Małe  - 90 osób (+/- 10%) 
Jeden osobodzień żywienia w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 
składa się ze śniadania, obiadu i kolacji. Posiłki należy dostarczać punktualnie. 

                              1. śniadanie - godz.7,30 do 8:00
                              2 .obiad - godz. 13,00 do 13,30

   3. kolacja - godz. 18,00 do 18,30
 (Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dostarczania  kolacji  łącznie  z obiadem  bez 
pogorszenia jakości dostarczanych posiłków).
 Posiłki należy dostarczać punktualnie o godzinie 12, 30

W sporządzaniu posiłków należy uwzględnić powszechnie stosowane diety w szpitalach 
z uwzględnieniem przede wszystkim:
a) diety podstawowej,
b) diety lekkostrawnej,
c) diety cukrzycowej, 

.
Dieta podstawowa tzw. dieta normalna – obejmuje pokarmy spożywane przez ludzi o 
zdrowym  przewodzie  pokarmowym,  sposób  przyrządzania  posiłków  uwzględnia 
wszystkie  metody zgodnie z nowoczesną technologią potraw, stosuje się gotowanie, 
smażenie, duszenie, pieczenie.
Dieta  lekkostrawna –  stosowana  jest  u  ludzi  w  chorobach  przemiany  materii,  w 
chorobach  serca  i  układu  krążenia.  Zasadą  diety  jest  nieobciążanie  przewodu 
pokarmowego, wyklucza ostre potrawy, używki, produkty wzdymające. Jako technologie 
sporządzania potraw stosuje się gotowanie w wodzie na parze, duszenie bez tłuszczu.  
Dieta cukrzycowa –  stosowana w zależności  od wieku wagi,  wzrostu,  płci,  pracy i 
stanu pacjenta. Przy sporządzaniu posiłków należy unikać stosowania cukru, dżemu, 
miodu. Stosuje się chude mięso, ryby, jaja, mleko i sery. Normy uwzględniają drugie 
śniadanie i podwieczorek.

Wymagania jakościowe: 
1. Przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136 poz. 
914) oraz wymaganiami właściwych przepisów szczególnych.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  dostarczyć  termometr  zanurzeniowy  do  pomiaru 
ciepłoty dostarczanych posiłków na własny koszt uwzględniony w cenie za jeden 
osobodzień,  do  dyspozycji  osoby  nadzorującej  realizację  przedmiotu  umowy  ze 
strony Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie stosował cyklicznie dziesięciodniowe jadłospisy które stanowią 
załącznik nr 1 i 2 oraz tabele nr 1-3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wykonawca  przy  sporządzaniu  jadłospisów  uwzględniać  będzie  sezonowość 
dostępnych na rynku świeżych produktów tj.: kalafior, brokuły, fasolka szparagowa, 
itp.



5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy by uwzględniał w menu surówki do drugiego 
dania.

6. Ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od ilości pacjentów.  
7. Posiłki zamawiane będą z jednodniowym wyprzedzeniem przez Zamawiającego do 

godz. 14:00 dnia poprzedniego. 
8. Korekty  zamówień  dotyczące  obiadów  i  kolacji  będą  zgłaszane  przez 

Zamawiającego  do  godz  16,00  tego  samego  dnia  (godz.  do  uzgodnienia  z 
Zamawiającym). 

9. Posiłki  mają  być  przygotowane  i  dostarczone  punktualnie  przez  pracowników 
Wykonawcy w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu z 
zachowaniem wszelkich obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych.

10.Dostarczane posiłki obiadowe lub inne gorące dania muszą posiadać temperaturę:
1) gorące zupy - minimum 75oC,
2) gorące drugie dania - minimum 63oC,
3) gorące napoje - minimum 80oC,
4) sałatki i surówki  4oC,

11.Wykonawca  zobowiązuje  się  do  pobierania  i  dostarczania  do  Zamawiającego 
próbek  żywności  razem  z  dostarczonymi  posiłkami  zgodnie  z  rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania 
próbek żywności  przez zakład  żywienia  zbiorowego  typu  zamkniętego (Dz.  U.  z 
2007r. nr 80 poz. 545).

12.Zamawiający  wymaga  od  Wykonawcy  by  w  okresie  Świąt  Bożego  Narodzenia 
i Wielkanocy  przygotował  posiłki  o  charakterze  świątecznym  z  uwzględnieniem 
tradycyjnych potraw. 

13.Zamawiający  wymaga  by  realizacja  przedmiotu  zamówienia  odbywała  się  w 
systemie ciągłym obejmującą pracę w soboty, niedziele i dnia świąteczne. 

14.Wykonawca musi przestrzegać realizacji  zaleceń Sanepidu, Państwowej Inspekcji 
Pracy, służb ppoż, systemu HACPP itp.

15.Pracownicy  wykonawcy  realizujący  zamówienie  powinni  je  wykonywać 
w odpowiednim ubraniu  roboczym zgodnym  z  przepisami  BHP i  obowiązującymi 
normami w tym zakresie.

16.Wykonawca posiada aktualne dokumenty dopuszczające samochód do transportu 
posiłków i na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się je dostarczyć.

17.W przypadku niedostarczenia posiłków zgodnie z zamówieniem Zamawiajacy może 
zakupić posiłki u innego dostawcy a kosztami obciażyć Wykonawcę

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego kuchnia–OLO Woskowice 
Małe.

6)  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ:
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

7)  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia (wymagany):  24 miesiące od 01.04.2015 r nie dłużej 
jak do czasu wykorzystania wartości zamówienia. 

8) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
8.1) 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.
8.2) 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  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, 
wykonał  profesjonalnie  co  najmniej  jedną  usługę  wymienioną  w  przedmiocie 
zamówienia,  z  podaniem  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawa została wykonana należycie.
8.3) potencjał techniczny:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  wykonawca 
dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
8.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Opis  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tego  warunku:  wykonawca 
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
8.5) 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.
9)  INFORMACJA  O  OŚWIADCZENIACH  LUB  DOKUMENTACH,  JAKIE  MAJĄ 
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY:

9.1)  W  zakresie  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę warunków,  o  których 
mowa w art.  22  ust.  1  ustawy,  oprócz  doświadczenia  o  spełnieniu  warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
1. oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy,
2. dokumenty  potwierdzające  posiadanie  uprawnień  do  wykonywania  określonej 

działalności  lub  czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich 
posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji,

3. oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia,  jeżeli  ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień,

4. opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 
wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

5. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
6. aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.  
1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia albo składania ofert,

7. wypełniony formularz oferty,
8. dowód wpłaty wadium,



9. pełnomocnictwo  -  w  przypadku,  gdy  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik, 
posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę *,

10. 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.

9.2)  W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
9.3)  Dokumenty podmiotów zagranicznych. 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.

9.4) Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi 
lub  roboty  budowlane  odpowiadają  określonym  wymaganiom.  W  zakresie 
potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom, należy przedłożyć: nie dotyczy.
9.5) Inne dokumenty:
1) wypełniony formularz oferty,
2) dowód wniesienia wadium,
3) pełnomocnictwo  -  w  przypadku,  gdy  wykonawcę  reprezentuje  pełnomocnik, 

posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę*. 
10) CZY OGRANICZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

TYLKO  DLA  WYKONAWCÓW,  U  KTÓRYCH  PONAD  50  %  PRACOWNIKÓW 
STANOWIĄ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE: nie.

11) INFORMACJA NA TEMAT WADIUM:
  3000,00 zł  

12)  INFORMACJA NA TEMAT ZALICZEK:



Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
13) KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Cena oferty brutto -  100%.
14) MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty  należy  składać/przesyłać  na  adres:  Ośrodek  Leczenia  Odwykowego  w 
Woskowicach Małych  15,  46-100 Namysłów,  Pałac-  sekretariat   w terminie  do dnia 
20.03.2015 r. do godz. 13:00.      
Ofertę  należy  napisać  (obowiązek  złożenia  oferty  w  formie  pisemnej  pod  rygorem 
nieważności – art. 82 ust. 2 ww. ustawy) w języku polskim, na maszynie do pisania, 
komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. 
Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  zaadresowanej  jak  podano  wyżej  z 
dopiskiem: „Oferta na przetarg – Dostawy posiłków do OLO Woskowice Małe ”.

Otwarcie  ofert  nastąpi  dnia  20.03.2015  r.  o  godz.  13,30  w  świetlicy  –  siedziba 
Zamawiającego

15) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
    30 dni od upływu terminu składania ofert.
16) INFORMACJĘ O ZAMIARZE ZAWARCIA OFERTY RAMOWEJ:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
17)  INFORMACJĘ  O  ZAMIARZE  USTANOWIENIA  DYNAMICZNEGO  SYSTEMU 

ZAKUPÓW WRAZ  Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ,  NA KTÓREJ BĘDĄ 
UMIESZCZANE  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  DYNAMICZNEGO  SYSTEMU 
ZAKUPÓW:
Zamawiający nie przewiduje wyżej wymienionego rozwiązania.

18)  INFORMACJĘ  O  PRZEWIDYWANYM  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM  AUKCJI  ELEKTRONICZNEJ WRAZ  Z ADRESEM 
STRONY  INTERNETOWEJ,  NA  KTÓREJ  BĘDZIE  PROWADZONA  AUKCJA 
ELEKTRONICZNA:
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

19) INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O 
KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT. 3 I 4,  
JEŻELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

20) ZMIANA UMOWY:
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak.
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
W następujących przypadkach:
 przedłużającej  się  procedury  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  dopuszcza  się 

przesunięcie terminu realizacji przedmiotu zamówienia,
 złożenia  odwołania  dopuszcza  się  przesunięcie  terminu  realizacji  przedmiotu 

zamówienia.
 losowych  uniemożliwiających  realizację  zamówienia  w  zakładanym  terminie 

dopuszcza się przesunięcie terminu realizacji zamówienia,
 gdy  nie  zostanie  wykorzystana  kwota  na  jaką  opiewa  umowa  dopuszcza  się 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
 zmiany stawek  podatku  VAT,  zmianie  ulegnie  cena osobodnia  brutto  i  wartości  

podatku VAT, cena netto pozostanie bez zmian.



21) INFORMACJE DODATKOWE, W TYM DOTYCZĄCE FINANSOWANIA PROJEKTU / 
PROGRAMU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: nie dotyczy.

22)  CZY  PRZEWIDUJE  SIĘ  UNIEWAŻNIENIE  POSTEPOWANIA  O  UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO,  W  PRZYPADKU  NIEPRZYZNANIA  ŚRODKÓW 
POCHODZACYCH Z BUDZETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJACYCH 
ZWROTOWI  ŚRODKÓW  Z  POMOCY  UDZIELONEJ  PRZEZ  PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIE  EUROPEJSKIEGO  POROZUMIENIA  O  WOLNYM  HANDLU 
(EFTA),  KTÓRE  MIAŁY  BYĆ  PRZEZNACZONE  NA SFINANSOWANIE  CAŁOSCI 
LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: tak.

23) OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW:
w zakresie procedury przetargowej: Jan Buśko : tel.: /077/ 419 65 55 wew, 35 ;
 w godz. 08 : 00  -  13 : 30.

  
Dyrektor OLO 

Woskowiece Małe 
Ewa Gawin

                                           

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń OLO Woskowice 
Małe
2. Biuletyn Zamówień Publicznych,
3. Strona internetowa OLO Woskowice 
Małe
4. a/a.
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