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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:495782-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi podawania posiłków
2022/S 175-495782
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 000630161
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-913
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@zeromski-szpital.pl
Tel.: +48 126229413
Faks: +48 126444756
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: www.zeromski-szpital.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://e-propublico.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-propublico.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług żywienia pacjentów szpitala.
Numer referencyjny: ZP/27/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
55320000 Usługi podawania posiłków
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Szpitala realizowanych
przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami, w zakresie:
Grupa 1- Kuchni Ogólnej Dorosłych , w tym posiłki w ramach programu Standardy szpitalnego żywienia kobiet w
ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy.
Grupa 2 - Kuchni Ogólnej Dzieci od 1 – 18 roku życia
Grupa 3- Kuchni Mlecznej Dzieci od 0-1 roku życia
2. Usługi żywienia będą świadczone na bazie własnych pomieszczeń (kuchnia zewnętrzna) własnego sprzętu,
własnych produktów, z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym organizacja usług żywienia, przygotowanie i dystrybucja
posiłków , transport z kuchni zewnętrznej stanowi załącznik nr 1 do SWZ
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia systemów, jakości świadczonej usługi żywieniowej w
szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP i Instytutu Matki i Dziecka.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kuchnia Ogólna Dorośli
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15894220 Posiłki szpitalne
55321000 Usługi przygotowywania posiłków

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kuchnia Ogólna Dorosłych
1. Świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Szpitala realizowanych
przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami, w zakresie Kuchni Ogólnej Dorosłych
2. Kuchnia Ogólna Dorosłych zapewni obsługę, w ilości średnio 230 osób dziennie, w tym 40 posiłków dla
pacjentek z oddziału Ginekologiczno – Położniczego w ramach programu Standardy szpitalnego żywienia
kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia systemów, jakości świadczonej usługi żywieniowej w
szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP i Instytutu Matki i Dziecka. Przestrzegania
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wszystkich procedur i zaleceń Zamawiającego w sytuacjach pacjentów z jednostkami chorobowymi wysoce
zakaźnymi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym organizacja usług żywienia, przygotowanie i dystrybucja
posiłków , transport z kuchni zewnętrznej stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla grupy 1
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
- zatrudnienia wykwalifikowanego personelu minimum 2 kucharzy i 1 dietetyka.
- zawarcia umowy najmu związanej z przedmiotem zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do umowy o
świadczenie usług .
- posiadania ubezpieczenia oc od przenoszenia chorób zakaźnych w związku z prowadzoną działalności na
kwotę 1 500 000,00 zł brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
- zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu
rannych i chorych, epidemii, katastrofy, wojny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/01/2023
Koniec: 22/01/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 290 000.00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100 ) Wadium
musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kuchnia Ogólna Dzieci od 1- 18 roku życia.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15894220 Posiłki szpitalne
55321000 Usługi przygotowywania posiłków
15882000 Produkty dietetyczne

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Kuchnia Ogólna Dzieci od 1 do 18 roku życia
1. Świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Szpitala realizowanych
przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami, w zakresie Kuchni Ogólnej Dzieci od 1 do 18 roku
życia.
2. Kuchnia Ogólna Dzieci od 1 do 18 roku życia, zapewni obsługę, w ilości średnio 70 osób dziennie.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia systemów, jakości świadczonej usługi żywieniowej w
szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP i Instytutu Matki i Dziecka. Przestrzegania
wszystkich procedur i zaleceń Zamawiającego w sytuacjach pacjentów z jednostkami chorobowymi wysoce
zakaźnymi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym organizacja usług żywienia, przygotowanie i dystrybucja
posiłków , transport z kuchni zewnętrznej stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla grupy 2
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
- zatrudnienia wykwalifikowanego personelu minimum 2 kucharzy i 1 dietetyka.
- zawarcia umowy najmu związanej z przedmiotem zamówienia stanowiącej załącznik nr 3 do umowy o
świadczenie usług .
- posiadania ubezpieczenia oc od przenoszenia chorób zakaźnych w związku z prowadzoną działalności na
kwotę 500 000,00 zł brutto przez cały okres obowiązywania umowy.
- zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, zwiększonego napływu
rannych i chorych, epidemii, katastrofy, wojny.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/01/2023
Koniec: 22/01/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 2: 70 000.00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN)
Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kuchnia Mleczna Dzieci od 0-1 roku życia.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
15880000 Specjalne produkty odżywcze
15884000 Produkty dla niemowląt
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na skarpie 66, 31-913 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kuchnia Mleczna Dzieci od 0-1 roku życia
1. Świadczenie usług kompleksowego całodziennego i codziennego żywienia pacjentów Szpitala realizowanych
przez 7 dni w tygodniu, łącznie z dniami wolnymi i świętami, w zakresie Kuchni Mlecznej .
2. Kuchnia mleczna zapewni codzienną obsługę żywienia pacjentów w wieku od 0-1 roku życia, w ilości średnio
około 2 dzieci dziennie, tj ok. 60 dzieci miesięcznie, przez przygotowanie mieszanek mlecznych i innych
posiłków dla niemowląt.
3. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia systemów, jakości świadczonej usługi żywieniowej w
szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP i Instytutu Matki i Dziecka. Przestrzegania
wszystkich procedur i zaleceń Zamawiającego w sytuacjach pacjentów z jednostkami chorobowymi wysoce
zakaźnymi.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym organizacja usług żywienia, przygotowanie i dystrybucja
posiłków , transport z kuchni zewnętrznej stanowi załącznik nr 1 do SWZ dla grupy 3
5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
- zatrudnienia wykwalifikowanego personelu minimum 2 kucharzy i 1 dietetyka.
- posiadania ubezpieczenia oc od przenoszenia chorób zakaźnych w związku z prowadzoną działalnością na
kwotę 500 000,00 zł brutto przez cały okres obowiązywania umowy.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 22/01/2023
Koniec: 22/01/2026
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 3: 1 800.00 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset 00/100) Wadium musi zostać
wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
dla Grupy 1- Wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie zbiorowego żywienia o wartości nie
mniejszej niż 1 500 000,00 zl brutto.
dla Grupy 2- Wykonawca wykonał jedną lub więcej usług w zakresie zbiorowego żywienia dzieci w łącznej
liczbie min. 50 dziennie żywionych dzieci.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zakres warunków realizacji umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik SWZ.
Wykonawca przed zwarciem umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy oc
w zakresie ubezpieczenia od przenoszenia chorób zakaźnych:
dla grupy 1 - na kwotę 1 500 000,00 zł brutto.
dla grupy 2 - na kwotę 500 000,00 zł brutto.
dla grupy 3 - na kwotę 500 000,00 zł brutto.
Polisa powinna być aktualna przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług żywienia pacjentów.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 10/10/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
https://e-propublico.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
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Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Dokumenty wymagane na etapie składania ofert/wniosków:
jednolity europejski dokument zamówienia
wzór oferty na usługi
oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art 5 K
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
oświadczenie wykonawcy o podziale zadań
oświadczenie wykonawcy dot. nadzoru sanitarnego
oświadczenie wykonawcy dot. systemu HACCAP oraz zasad GMP, GHP i wytycznych Instytutu Matki i Dziecka
aktualna decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca pojazdy do przewożenia żywności
aktualna decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca kuchnię zewnętrzną do produkcji żywności
( w tym kuchnię mleczną)
Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego:
Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Wykaz usług
Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
Dokumenty podmiotów zagranicznych
Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Informacja o beneficjentach rzeczywistych wykonawcy
Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art.108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 oraz art 5k
rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/09/2022
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