
Ogłoszenie nr 327188 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.  
 

Warszawa: Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków pacjentom 
oddziałów Ośrodka klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w 

Warszawie 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą 
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, krajowy numer identyfikacyjny 
1013218800000, ul. ul. Krasińskiego  54, 01755   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo , tel. 261 
852 689, 261 852 309, e-mail mpuszkar.wiml.waw.pl, faks 261 852 715.  
Adres strony internetowej (URL): www.wiml.waw.pl 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych 
zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
nie  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
tak  
http://bip.wiml.waw.pl/zamowienia-publiczne 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej na adres wskazany poniżej Punkt Ewidencyjny WIML 
Adres:  
WIML, ul. Krasińskiego 54/56, 01 – 755 Warszawa, bud. nr 2, pok. nr 37, Punkt Ewidencyjny  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa przygotowywania i dostarczania 
posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w 
Warszawie 
Numer referencyjny: 20/ZP/16 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
nie  



II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przygotowywania i dostarczania 
posiłków pacjentom oddziałów Ośrodka klinicznego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w 
Warszawie. 2. Wykonawca winien posiadać wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej (GHP), 
dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) oraz zasad Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontroli (HACCP). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w § 2 wzoru 
umowy i stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.  
 
II.5) Główny kod CPV: 55321000-6 
Dodatkowe kody CPV:55520000-1 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
Okres w miesiącach: 36 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia. 
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: - w zakresie doświadczenia wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli 
wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych część zrealizowana obejmuje co najmniej: - 2 usługi polegające na 
całodziennym, kompleksowym, zbiorowym żywieniu pacjentów podmiotu leczniczego 
wykonującego świadczenia szpitalne o ilości łóżek min. 30 i o wartości brutto usługi co najmniej 180 
000,00 zł każda; (w przypadku gdy wartość zamówienia została określona w umowie w walucie 
innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i 



obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia). Pod pojęciem podmiot 
leczniczy należy rozumieć podmiot, o którym mowa w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015r. poz. 618 z późn. zm.). Zgodnie z ww. 
przepisem, podmiotami leczniczymi są: 1) przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584) we wszelkich 
formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej, 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, 3) jednostki budżetowe, w tym 
państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, 
ambulatorium z izbą chorych lub lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 581), 4) instytuty badawcze, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 
instytutach badawczych (Dz. U. 2016 r, poz. 371, z późn. zm.), 5) fundacje i stowarzyszenia, których 
celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza 
prowadzenie działalności leczniczej, 5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne 
stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5, 6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania, 7) jednostki wojskowe - w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. 
Dodatkowo, na potrzeby spełniania warunku zdolności technicznej w zakresie doświadczenia 
podmiot leczniczy musi wykonywać świadczenia szpitalne. Pod pojęciem świadczeń szpitalnych 
należy rozumieć świadczenia szpitalne, o których mowa w przepisie art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015r. poz. 618 z późn. zm.). Zgodnie z ww. 
przepisem świadczenia szpitalne to wykonywane całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne 
polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji, które nie mogą być realizowane w 
ramach innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych; świadczeniami szpitalnymi są także świadczenia udzielane z zamiarem 
zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin. - w zakresie doświadczenia i 
kwalifikacji personelu wykonawcy: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że dysponuje/będzie 
dysponował następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia: - kucharz (co 
najmniej jedna osoba): wykształcenie w zawodzie kucharza, potwierdzone dyplomem/świadectwem 
lub innym dokumentem wydanym przez instytucję zajmującą się kształceniem/edukacją w zawodzie 
kucharza, uprawnioną do prowadzenia tego typu działalności na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w państwie, w którym prowadzi tę działalność; min. trzyletnie 
doświadczenie w żywieniu szpitalnym. - dietetyk (co najmniej jedna osoba): wykształcenie w 
zawodzie dietetyka, potwierdzone dyplomem/świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez 
instytucję zajmującą się kształceniem/edukacją w zawodzie dietetyka, uprawnioną do prowadzenia 
tego typu działalności na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w państwie, w 
którym prowadzi tę działalność; min. trzyletnie doświadczenie w żywieniu szpitalnym. Pod pojęciem 
żywienia szpitalnego należy rozumieć planowanie lub nadzorowanie lub wdrażanie, oparte na 
naukowych podstawach, zgodne z obowiązującymi wytycznymi, żywienia pacjentów, w tym z 
zastosowaniem diet. Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą brać udział w realizacji zamówienia. 
Zmiana tych osób w trakcie realizacji zamówienia wymaga uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. Nowe, zaproponowane przez Wykonawcę osoby, winny posiadać kwalifikacje i 
doświadczenie nie gorsze od tego wymaganego niniejszą siwz. Zamawiający wymaga aby osoby 
wskazane do realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. - w zakresie 
potencjału technicznego: Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje co najmniej jednym 
samochodem dostawczym przystosowanym do przewozu posiłków w zamkniętych termosach i 
spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia higieny w obrocie artykułami żywnościowymi 
poświadczone przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Państwową Inspekcję Weterynaryjną oraz 
przedstawić: - Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań Wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające, że Wykonawca posiada wdrożony 



system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych (HACCP) zgodnie z ustawą z dnia 
25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz spełnia wytyczne GHP i GMP. - Decyzja 
lub zaświadczenie wydane przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji 
Weterynaryjnej dotyczący spełnienia wymagań koniecznych do zapewnienia odpowiednich 
standardów higieniczno-sanitarnych zakładu w procesie produkcji i w obrocie artykułami 
żywnościowymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami w tym 
dopuszczenie przedstawionych w ofercie środków transportu do przewozu posiłków; - Dokument 
potwierdzający, że pomieszczenia kuchenne (wraz z zapleczem kuchennym), którymi dysponuje 
Wykonawca spełniają wymagania do przygotowania posiłków dla innych jednostek w systemie 
cateringowym poświadczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub Państwową Inspekcję 
Weterynaryjną.  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
1.Odpis 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 uPzp. 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. 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 w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł 2. Wykaz usług 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności 
technicznej lub zawodowej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane - wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ wraz z 
załączeniem dowodów określających, że ujęte w wykazie usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie. Przy czym, dowodami, o których mowa powyżej są: a)referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w 
odniesieniu do nadal wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 



referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b)oświadczenie wykonawcy - 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
dokumentów, o którym mowa w lit. a) powyżej; W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na 
rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma 
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. W razie konieczności, szczególnie 
gdy wykaz głównych usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane należycie 
budzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego 
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub 
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 3. Wykaz osób, które, będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, wraz z informacją o 
podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wykaz środków transportu 
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 7 do SIWZ. 5. Zaświadczenie niezależnego podmiotu 
zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi, 
potwierdzające, że Wykonawca posiada wdrożony system Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów 
Kontrolnych (HACCP) zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
oraz spełnia wytyczne GHP i GMP. 6. Decyzja lub zaświadczenie wydane przez organ Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej lub organ Inspekcji Weterynaryjnej dotyczący spełnienia wymagań koniecznych 
do zapewnienia odpowiednich standardów higieniczno-sanitarnych zakładu w procesie produkcji i w 
obrocie artykułami żywnościowymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z 
tymi artykułami w tym dopuszczenie przedstawionych w ofercie środków transportu do przewozu 
posiłków; 7. Dokument potwierdzający, że pomieszczenia kuchenne (wraz z zapleczem kuchennym), 
którymi dysponuje Wykonawca spełniają wymagania do przygotowania posiłków dla innych 
jednostek w systemie cateringowym poświadczony przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub 
Państwową Inspekcję Weterynaryjną.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 
Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postepowaniu. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być 
złożone w formie oryginału.  
2. Formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć 
ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane 
w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty;  
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności 
nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza;  
4.Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innego 
podmiotu. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do 
zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w 
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści załączonych dokumentów 



powinien wynikać: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób 
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - 
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, - czy inne podmioty, na 
zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują usługi, których 
wskazane zdolności dotyczą.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 



sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 
Kryteria Znaczenie 
Cena (C) 60 
Termin przedstawienia dziennego jadłospisu w formie tzw. dekadówki (A) 20 
Zmiana zamówienia (B)  20 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 



Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 
  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w 
szczególności w zakresie terminu realizacji zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, specyfikacji 
zamawianej usługi lub warunków jej wykonania, w następujących przypadkach: a)zmiany 
obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym: - 
stawki podatku od towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 



października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę; b)zmiany terminu realizacji umowy, o ile będzie to konieczne z uwagi na 
nieprzewidziane okoliczności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, nie 
dłużej jednak niż o 3 miesiące; c)inne zmiany, których wprowadzenie jest niezbędne do 
prawidłowego wykonania zamówienia, które wyniknęły podczas realizacji umowy i których nie 
można było wcześniej przewidzieć; d)jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu 
pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów 
przez Strony; e)zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom; f)siły 
wyższej. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 03/11/2016, godzina: 09:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


