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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM
ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl. Hirszfelda 12

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  53-413 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 713689584

Osoba do kontaktów:  Paweł Sałek

E-mail:  salek.p@dco.com.pl Faks:  +48 713689583

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.zamowienia.dco.com.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, produkcji i dostawie posiłków dla pacjentów
Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Codzienne przygotowywanie, produkcja i dostawa, na 7 oddziałów onkologicznych około 270 posiłków dziennie
w okresie 12 miesięcy; sukcesywna dostawa 960 opakowań sucharków delikatesowych; sukcesywna dostawa
840 opakowań kleiku ryżowego błyskawicznego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/PN/28/15/LNP

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UEU67
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-081672   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 119-218044  z dnia:  24/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/06/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełnienia
wymogów: W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawca składa
następujace 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

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełnienia
wymogów: W celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawca składa
następujace 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
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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
16.02.2007r. 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 16.02.2007r. 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 16.02.2007r. 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.

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
16.02.2007r. 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 16.02.2007r. 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 16.02.2007r. 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.
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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
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.

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
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.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3

Zamiast:

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.

Powinno być:

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.
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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 700.000,00 zł
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

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.
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 700.000,00 zł
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
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świadczenia usługi zbiorowego
żywienia pacjentów w szpitalach.

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.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4

Zamiast:
06/07/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/07/2015   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8

Zamiast:
06/07/2015   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/07/2015   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-088665
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