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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:237555-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2015/S 129-237555

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, Osoba do kontaktów: Paweł Sałek,
Wrocław 53-413, POLSKA. Tel.:  +48 713689584. Faks:  +48 713689583. E-mail: salek.p@dco.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 24.6.2015, 2015/S 119-218044)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:55000000
Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty:
1. Oświadczenia z art. 24 ustawy.
2. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze
zm.)
LUB
6. Oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50,
poz. 331, ze zm. (w załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz oferty).
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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10. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do do rejestru zakładów, o którym mowa
w art. 62, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz.U. z 30 kwietnia 2015 r., poz. 594 ze zm.), o bezpieczeństwie
żywności i żywienia prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego
11. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, zatwierdzającej środek transportu do przewozu posiłków z kierowcami, którzy posiadają aktualne badania
sanitarne
12. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę decyzji Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego zatwierdzającej kuchnię przeznaczoną do produkcji posiłków i cateringu.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie,
1.2. Poświadczenie/-a
LUB
1.3. Oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
LUB
1.4. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w
pkt.1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej.
2. 1. Wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 3 usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków zrealizowanych na rzecz szpitala.
Każda z wykazanych usług powinna trwać nie krócej niż 12 miesięcy, a wartość każdej usługi nie powinna być mniejsza
niż 700 000 PLN brutto.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj.
a) Kierownik Kuchni – Wykonawca powinien dysponować jedną osobą mogącą pełnić obowiązki Kierownika Kuchni,
posiadającą tytuł technika technologa żywności i żywienia i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nadzorowaniu pracy
kuchni szpitalnej wydającej średnio 300 posiłków dziennie;
b) Dietetyk – Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami o kwalifikacjach Dietetyka, posiadającymi
właściwe wykształcenie i co najmniej 5 lat świadczenia pracy na tożsamym stanowisku w szpitalu w zakresie świadczenia
usługi zbiorowego żywienia pacjentów w szpitalach.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.7.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.7.2015 (10:15)
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełnienia wymogów: W celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty:
1. oświadczenia z art. 24 ustawy;
2. 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
5. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.)
lub
6. oświadczenie, że Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm.), w przypadku, jeśli Wykonawca nie należy do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331, ze zm. (w
załączniku nr 3 do SIWZ – Formularz oferty);
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10. warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę wpisu do do rejestru zakładów, o którym mowa
w art. 62, ust. 1, pkt 1 ustawy z 25.8.2006 (Dz.U. z 30.4.2015, poz. 594 ze zm.), o bezpieczeństwie żywności i żywienia
prowadzonego przez właściwego powiatowego inspektora sanitarnego.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.1. wykaz wykonanych usług – załącznik nr 6 do SIWZ – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów czy zostały
wykonane należycie;
1.2. poświadczenie/-a
lub
1.3. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia.
lub
1.4. w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego dostawy wskazane w wykazie, o którym mowa w
pkt 1 zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedłożenia dowodów, o których mowa powyżej;
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2.1. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia;
2.2. wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, przy pomocy których będzie
wykonywał zamówienie;
2.3. wykaz pomieszczeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, przy pomocy których będzie wykonywał
zamówienie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie należytego wykonania przez Wykonawcę w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
co najmniej 3 usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków zrealizowanych na rzecz szpitala.
Każda z wykazanych usług powinna trwać nie krócej niż 12 miesięcy, a wartość każdej usługi nie powinna być mniejsza
niż 700 000 PLN brutto.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
wykształcenie niezbędne dla wykonania zamówienia, tj.:
a) Kierownik Kuchni – Wykonawca powinien dysponować jedną osobą mogącą pełnić obowiązki Kierownika Kuchni,
posiadającą tytuł technika technologa żywności i żywienia i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w nadzorowaniu pracy
kuchni szpitalnej wydającej średnio 300 posiłków dziennie;
b) Dietetyk – Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma osobami o kwalifikacjach Dietetyka, posiadającymi
właściwe wykształcenie i co najmniej 5 lat świadczenia pracy na tożsamym stanowisku w szpitalu w zakresie świadczenia
usługi zbiorowego żywienia pacjentów w szpitalach.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował środkiem
transportu (co najmniej jednym), służącym do wykonywania zamówienia, spełniającym odpowiednie wymagania do celów
przewozu środków spożywczych.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował kuchnią (co
najmniej jedną), służącą do wykonywania zamówienia, spełniającą wymagania koniecznie do zapewnienia higieny w
procesie produkcji i w obrocie środkami spożywczymi.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
14.7.2015 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
14.7.2015 (10:15)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


