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I. Zamawiający. 
Zamawiającym jest: 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A., ul. Zdrojowa 48, 38–481 Rymanów Zdrój 

tel. 13 4357401, fax 134357475,  adres strony internetowej: www.uzdrowisko-

rymanow.com.pl .  

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 207 000 

euro znak DLŻ-01/15 „Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów 

Uzdrowisko Rymanów” S.A.”,  jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W 

wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, zostanie zawarta umowa 

współpracy w zakresie wykonywania usług żywienia pacjentów „Uzdrowisko Rymanów” 

S.A. zwana w dokumentacji przetargowej „umową żywienia”.   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia pacjentów zarówno w dni 

powszednie jak i świąteczne, przez okres 36 miesięcy (tj.1096 dni) od dnia 01.01.2016 

r. do dnia 31.12.2018 r.  

Kody CPV:  55 32 00 00-9 – usługi podawania posiłków, 55 32 10 00-6 – usługi 

przygotowania posiłków, 55 32 20 00-3 – usługi gotowania posiłków.  

2. Zamawiający przewiduje, że planowana ilość całodziennych posiłków w okresie 

trzech lat wyniesie: pacjent ze skierowaniem – 795 000 posiłków, w tym 5750 dzieci, 

pacjent komercyjny -  75 000 posiłków. Wyżej podana ilość jest szacunkowa i może 

ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Pod pojęciem „żywienia pacjentów” należy rozumieć samodzielne przygotowywanie 

(ugotowanie) i dostarczanie przez Wykonawcę do poszczególnych budynków 

Zamawiającego gotowych posiłków , zgodnie z zamówieniami składanymi przez 

Zamawiającego i w określonych przez Zamawiającego godzinach. Wymagania  

Zamawiającego w zakresie jakości żywienia, terminów  zamawiania i wydawania 

posiłków, zasady rozliczania za wydane posiłki, ich transportowania, jak również 

postępowanie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie świadczonych 

usług żywienia zostały określone w załączniku Nr 1 do  niniejszej SIWZ. W 

załączniku Nr 1a do SIWZ określono wzór druku rozliczania ilości i wartości 

wydanych posiłków, natomiast w załączniku Nr 1b do SIWZ określono wzór druku 

rejestru nieprawidłowości. 

4. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w punkcie żywienia zorganizowanym w 

budynku „Zimowit”. W skład punktu żywienia wchodzi szereg pomieszczeń na które 

składa się kuchnia właściwa, zaplecze kuchenne i pomieszczenia magazynowe                  

i porządkowe. 

5. Wydawanie posiłków pacjentom przebywającym na leczeniu u Zamawiającego 

odbywać się będzie w pomieszczeniach jadalni, zorganizowanych w budynkach 

„Zimowit”, „Eskulap”, „Anna”, „Maria”, „Teresa” i „Polonia”. W skład 

poszczególnych jadalni wchodzi szereg pomieszczeń na które składają  się rozdzielnie 

kelnerskie, zmywalnie i pomieszczenia porządkowe. 
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6. Pomieszczenia, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 i 5  zostaną przekazane 

Wykonawcy w ramach najmu na okres obowiązywania umowy żywienia. Wykaz 

pomieszczeń do przekazania Wykonawcy, wraz z określeniem ich powierzchni, został 

określony w załączniku Nr 2 do  niniejszej SIWZ. Zasady rozliczania się z najmu 

w/w pomieszczeń zostały określone w załączniku Nr 2a do  niniejszej SIWZ.   

7. Pomieszczenia, o których mowa w rozdziale III pkt. 4 i 5  zostały częściowo 

wyposażone przez Zamawiającego w sprzęt kuchenny i wyposażenie. Sprzęt ten 

zostanie przekazany Wykonawcy w ramach użyczenia na okres obowiązywania 

umowy żywienia. Zasady rozliczania się i zwrotu użyczonego sprzętu kuchennego i 

wyposażenia zostały określone w załączniku Nr 3 do  niniejszej SIWZ. Wykazy 

sprzętu i wyposażenia do przekazania Wykonawcy, zostały określone w załączniku 

Nr 3a i 3b do  niniejszej SIWZ. 

8. Informujemy zainteresowanych postępowaniem Wykonawców, że Zamawiający 

dopuszcza dokonanie wizji lokalnej, której termin należy uzgodnić telefonicznie pod 

numerem (13) 4357231-235 w 206. 

  

  

IV. Termin i warunki wykonania zamówienia. 

Wymagany termin wykonania zamówienia Zamawiający określa na 36 miesięcy (1096 dni) 

od dnia 01.01.2016 r. do dnia  31.12.2018 r. Zamawiający wymaga w tym terminie 

nieprzerwanego, codziennego wykonywania usług objętych zamówieniem. 

Zamawiający przewiduje przeprowadzanie audytu w  pomieszczeniach oddanych 

Wykonawcy  ze szczególnym  uwzględnieniem sposobu i warunków,  w których 

przygotowywane są posiłki. Audyty będą przeprowadzane nie częściej niż dwa razy w roku. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych 

warunków 

 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: 

 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał lub wykonuje, co najmniej 4 usługi kompleksowego żywienia pacjentów w 

obiektach  lecznictwa zamkniętego o łącznej liczbie większej niż 500 łóżek, lub w 

uzdrowiskach posiadających w swojej strukturze szpitale,   każda o wartości nie 

mniejszej niż 3.000.000 zł, każda usługa trwająca co najmniej 12 miesięcy.   

Zamawiający dopuszcza również spełnienie powyższego wymogu poprzez 

wykonywanie usług na rzecz mniejszej ilości podmiotów przez okres odpowiednio 

dłuższy (2 usługi przez okres co najmniej 24 m-ce, każda o wartości nie mniejszej niż 

6.000.000 zł) 
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2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia:   

a) Posiada wdrożony system HACCP: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że posiada/posiadał opracowany i wdrożony system HACCP, w 

punktach żywienia, w których przygotowywał posiłki w ramach świadczonych usług 

kompleksowego żywienia, dla podmiotów wymienionych w rozdziale V pkt. 2.1. 

b) Dysponuje co najmniej dwoma zawodowymi dietetykami, którzy będą  brać udział w 

realizacji usługi żywienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponował będzie  co najmniej dwoma zawodowymi dietetykami, z 

udokumentowanym co najmniej pięcioletnim doświadczeniem zawodowym. Osoby 

pełniące funkcje dietetyka muszą legitymować się co najmniej wykształceniem 

średnim kierunkowym, oraz posiadać dyplom technika technologii żywienia o 

specjalności dietetyk. 

c) Dysponuje co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do przewozu 

żywności: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

dysponował będzie co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym do 

przewozu żywności. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca musi posiadać i 

okazać na każde żądanie Wykonawcy dokument potwierdzający spełnienie wymagań 

sanitarno-higienicznych przez środek/środki transportu, którymi przewożone będą 

posiłki do poszczególnych obiektów Zamawiającego. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

kwotę co najmniej 2.000.000,00 złotych. 

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 

przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 

przez Zamawiającego warunku. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych, ekonomicznych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (oryginał). 

 

Z treści dokumentu musi jasno wynikać: 

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) jakiego charakteru stosunki, będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 

zamówienia. 

Zobowiązanie należy złożyć w oryginale. Przykładowy wzór zobowiązania - Załącznik      

Nr 14 do SIWZ. 
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W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 

ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. 

 

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy Pzp. należy przedłożyć: 

1) Oświadczenie że, Wykonawca spełniania wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 

Pzp. – Załącznik Nr 4 do SIWZ. 

2) Wykaz zrealizowanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 

rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik Nr 5 do SIWZ. 

Dowodami są: poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług 

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane  nie wcześniej niż na 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia. 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w 

wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów. 

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia, w szczególności środków 

transportowych do przewożenia posiłków, wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami – Załącznik Nr 6 do SIWZ. 

4) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 7 do SIWZ. 

5) 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.  

 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

Pzp, należy przedłożyć: 

 

1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 8  

do SIWZ. 

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 
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pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 potwierdzające, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, 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) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

1) Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

b) 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 ofert; 

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

3) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

punktach powyższych (1, 2, 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym 
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oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 

 

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

1) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, 

że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik Nr 9 do SIWZ. 

VI. Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty. 

Zamawiający wymaga zaoferowania cen jednostkowych netto poszczególnych posiłków, 

średniego dziennego kosztu surowców brutto, z których będą przyrządzane posiłki (tzw. 

„wsad do kotła”), przy czym koszt ten liczony dla pacjentów ze skierowaniem nie może 

być niższy niż 9,00 zł. Koszt surowców brutto dla pacjentów komercyjnych musi być 

wyższy o 3,0 zł od zaoferowanego przez Wykonawcę kosztu brutto dla pacjentów ze 

skierowaniem. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy samodzielnego przygotowania (ugotowania) posiłków 

dla pacjentów Zamawiającego. 

Termin płatności należności za wykonane usługi żywienia wynosi 45 dni od daty 

przedłożenia Zamawiającemu poprawnie wypełnionego miesięcznego zestawienia za wydane 

posiłki wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. 

 

VII. Pozostałe wymagane oświadczenia i dokumenty 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca ponadto 

zobowiązany jest do złożenia  następujących dokumentów: 

1. Potwierdzenie wniesienia wadium. 

2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, prowadzonego przez właściwego ze 

względu na miejsce prowadzonej działalności gospodarczej Państwowego Inspektora 

Sanitarnego (PPIS). 

3. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wdrożenia systemu HACCP sporządzony wg. 

wzoru w Załączniku nr 13 do SIWZ. 

4. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie. 

Jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie, to oświadczenie to składa  

każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 

Do oferty Wykonawca dołącza też: 

1. Dokument, w którym Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika     

    do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i  

    zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają  

     Wykonawcy występujący wspólnie. 

2. Formularz oferty sporządzony wg. wzoru w Załączniku nr 10 do SIWZ. 

3. Formularz cenowy sporządzony wg. wzoru w Załączniku nr 11 do SIWZ. 

Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę muszą być podpisane przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Wszystkie pozostałe dokumenty należy 

przedstawić w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

osobę lub osoby podpisujące ofertę (wymaganie to nie dotyczy prospektów reklamowych lub 

innych tego typu materiałów firmowych). Do wszystkich dokumentów sporządzonych 
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w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski (wymaganie to nie dotyczy 

prospektów reklamowych lub innych tego typu materiałów firmowych). 

Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej 

formie (np. kopie nie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak podpisu osoby 

upoważnionej, brak tłumaczenia dokumentu obcojęzycznego, itp.) spowoduje bądź 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych i odrzucenie oferty, bądź odrzucenie oferty. 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Dla uznania ważności oferty Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 

100 000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawcy, 

którzy złożą oferty niezabezpieczone wadium albo dla których wadium nie zostanie 

wniesione przed upływem terminu składania ofert, zostaną wykluczeni z postępowania, a ich 

oferty będą odrzucone. 

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

- w pieniądzu; 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; 

- gwarancjach ubezpieczeniowych; 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 

z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK,  Nr 11 1090 2590 0000 0001 

2214 3363 w takim terminie, aby wpłynęło ono na rachunek Zamawiającego przed upływem 

terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać 

„Wadium na przetarg DLŻ-01/15 „Usługa polegająca na całodziennym żywieniu 

pacjentów Uzdrowisko Rymanów S.A.” . Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu 

elektronicznego należy dołączyć do oferty. 

Dla wadiów wnoszonych w innych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy 

dołączyć do oferty. W treści poręczenia lub gwarancji należy wskazać kwotę wadium 

i zamówienie, którego ono dotyczy. 

 

IX. Tryb udzielania wyjaśnień oraz informacje o sposobie kontaktowania się 

Zamawiającego z Wykonawcami. 

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia wątpliwości związanych ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli odpowiedzi pod 

warunkiem, że zapytanie dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.uzdrowisko-

rymanow.com.pl/przetargi/, bez wskazania źródła zapytania. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną z zastrzeżeniem, że oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub pocztą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu. Przy kontaktach pocztą elektroniczną wymagane jest potwierdzenie 

otrzymania informacji. 

 

X. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami. 

Do kontaktowania się z Wykonawcami są upoważnieni: 

w sprawach merytorycznych – Sabina Cypcar, Koordynator do spraw żywienia, tel. 0-13 
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4357231-235 wewnętrzny 206, email: scypcar@uzdrowisko-rymanow.com.pl 

w sprawach proceduralnych – Marek Krzysztyński, Kierownik Sekcji Transportu i Zamówień 

Publicznych, tel. 0-13 4357765, email: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl  

 

XI. Termin związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

XII.     Informacja w sprawie zamówień uzupełniających. 

Zamawiający informuje, że przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających   o wartości do 

5% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na 

powtórzeniu wykonania usług żywienia pacjentów Spółki w budynku „Kasztanowy Dwór” 

(obecnie budynek jest przekazany w dzierżawę), oraz ewentualnie innych budynków 

będących własnością Spółki, które obecnie wyłączone są z eksploatacji, a w trakcie realizacji 

umowy żywienia zostaną ponownie włączone do użytkowania.  

 

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca sporządza i przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Do wszystkich dokumentów wystawionych 

w językach obcych należy dołączyć tłumaczenia na język polski (wymaganie to nie 

dotyczy prospektów reklamowych czy innych tego typu materiałów firmowych 

Wykonawcy). 

3. Formularz oferty należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 10 do 

SIWZ. Formularz cenowy należy sporządzić zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 

nr 11 do SIWZ. 

4. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę - pod rygorem jej odrzucenia - muszą być 

podpisane przez upoważnionego przedstawiciela lub upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. 

5. Wszystkie poprawki w treści oferty winny być parafowane przez osobę lub osoby 

podpisujące ofertę. 

6. Jeżeli oferta zawiera informacje utajnione dla innych, poza Zamawiającym, uczestników 

postępowania, to należy je wyodrębnić i wyraźnie oznaczyć. W przypadku gdyby oferta, 

oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący 

wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą 

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert. 

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy. 

8. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane dokumenty należy umieścić w zamkniętej 

kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem lub nazwą i adresem Wykonawcy oraz 

napisem: 

Oferta na „Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów Uzdrowisko 

Rymanów S.A.”  znak DLŻ-01/15.  

Nie otwierać do dnia 9.12.2015 r. do godz. 9:30.” 

9. Jeżeli oferta będzie dostarczana Zamawiającemu pocztą lub przesyłką kurierską, to 

kopertę z ofertą, oznakowaną w sposób podany w p. 8 należy włożyć do opakowania 

transportowego operatora pocztowego lub firmy kurierskiej w taki sposób, aby przy 

otwieraniu opakowania transportowego nie otworzyć koperty z ofertą. Opakowanie 

transportowe nie będzie uważane za kopertę z ofertą, której nie wolno otworzyć przed 
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terminem składania ofert i nie może być oznakowane w sposób podany w p. 8. 

 

XIV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

Oferty należy składać do dnia 9.12.2015r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego – 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie Zdroju, ul. Zdrojowa 48,38-481 Rymanów 

Zdrój, w Sekretariacie Zarządu Spółki. 

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 9.12.2015 r. o godz. 9.30.  

 

XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Proponowane ceny jednostkowe netto poszczególnych posiłków określa Wykonawca w 

Formularzu cenowym – załącznik Nr 11 do SIWZ, jako wartości średnie dla różnych 

rodzajów diet. Cen jednostkowych netto posiłków zamieszczanych w w/w formularzu nie 

należy różnicować w zależności od diety i wieku pacjenta.  

Wykonawca podaje w formularzu cenowym: 

 

 ceny jednostkowe netto poszczególnych posiłków, obliczone według sposobu podanego 

powyżej, w rozbiciu na posiłki dla pacjentów ze skierowaniem i posiłki dla pacjentów 

komercyjnych, 

 cenę netto w zł całodziennego żywienia jednego pacjenta w rozbiciu na posiłki dla 

pacjentów ze skierowaniem i posiłki dla pacjentów komercyjnych, 

  Ponadto Wykonawca podaje w formularzu oferty: 

 

 wartość brutto żywienia pacjentów Zamawiającego ( pacjentów ze skierowaniem i 

pacjentów komercyjnych), w okresie 3 lat,  obliczoną przez pomnożenie zaoferowanej 

stawki netto całodziennego wyżywienia jednego pacjenta, przez planowaną ilość 

całodziennych posiłków, zgodnie z opisami kolumn w tabeli zamieszczonej w formularzu 

oferty, 

 oferowany dzienny średni koszt surowców brutto (wsad do kotła), przy 

przygotowywaniu posiłków dla pacjentów ze skierowaniem, biorąc pod uwagę 

wymagania odnośnie jakości żywienia, określone w załączniku Nr 1 do SIWZ,   

 

Do obliczenia wartości kryterium „Cena” będzie użyta wartość brutto razem za 3 lata, 

wyliczona w kolumnie 6 tabeli zamieszczonej w formularzu oferty. 

Do obliczenia wartości kryterium „Koszt surowców” będzie użyta wartość zadeklarowana 

przez Wykonawcę w punkcie 2 formularza oferty. 

 

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Kryteria oceny ofert i ich wagi są następujące: 

  

 „Cena”   80 

 „Koszt surowców”                20  

Wartością kryterium „Cena” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, 

obliczona ze wzoru: 

WKC = (Cmin / C) x 80 gdzie: 

WKC - wartość kryterium „Cena” badanej oferty; 

Cmin - cena brutto najtańszej oferty; 

C - cena brutto badanej oferty. 

Wartością kryterium „Koszt surowców” będzie liczba, zaokrąglona do dwóch miejsc po 

przecinku obliczona ze wzoru: 
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WKS = (S/Smax) x 20 

gdzie: 

WKS – wartość kryterium „Koszt surowców” badanej oferty; 

S – średni dzienny koszt surowców ofertowany w badanej ofercie; 

Smax – najwyższy oferowany średni dzienny koszt surowców. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ważna oferta, dla której suma wartości obu 

kryteriów (WKC +WKS) będzie największa. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu podpisania umowy. 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do stawienia się w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

 

XVIII. Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy. 

Warunki i ustalenia, które będą wprowadzone do umowy, określone zostały we wzorze 

umowy współpracy, opisane w Załączniku nr 12 do SIWZ. 

 

XIX. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

5 % zaoferowanej ceny brutto, zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych najpóźniej 

przed terminem zawarcia umowy. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru 

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

- w pieniądzu, 

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zamawiający nie wyraża zgody na inną formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Wadium wniesione w pieniądzu przez wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, może za 

jego zgodą zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia. 

 

XX. Obowiązki Zamawiającego. 

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków 

płatności. 

3. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o dokonanym wyborze oferty wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) 

i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w 

terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie 

później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 
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XXI. Prawo Wykonawców do odwołań i skarg. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych. 

 

XXII. Załączniki: 

Załącznik nr 1do SIWZ: Wymagania  Zamawiającego w zakresie jakości żywienia, terminów  

zamawiania i wydawania posiłków, ich transportowania, jak również postępowanie w 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie świadczonych usług żywienia. 

Załącznik nr 1a do SIWZ: Protokół  rozliczenia ilości i wartości wydanych posiłków. 

Załącznik nr 1b do SIWZ: Druk rejestr nieprawidłowości 

Załącznik nr 2 do SIWZ: Wykaz pomieszczeń do przekazania Wykonawcy, wraz z 

określeniem ich powierzchni. 

Załącznik nr 2a do SIWZ : Zasady rozliczania się z najmu pomieszczeń. 

Załącznik nr 3do SIWZ: Zasady rozliczania się i zwrotu użyczonego sprzętu kuchennego i 

wyposażenia 

Załącznik nr 3a do SIWZ: Wykazy sprzętu do przekazania Wykonawcy. 

Załącznik nr 3b do SIWZ: Wykazy sprzętu małocennego do przekazania Wykonawcy. 

Załącznik nr 4 do SIWZ: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu . 

Załącznik nr 5 do SIWZ: Wykaz zrealizowanych usług żywienia pacjentów.  

Załącznik nr 6 do SIWZ: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania środkami 

transportowymi, którymi będą dowożone posiłki do budynków. 

Załącznik nr 7 do SIWZ: Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia. 

Załącznik nr 8 do SIWZ: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 9 do SIWZ: Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ 

informacja o tym, ze Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. 

Załącznik nr 10 do SIWZ: Formularz oferty.  

Załącznik nr 11 do SIWZ: Formularz cenowy. 

Załącznik nr 12 do SIWZ: Wzór umowy współpracy. 

Załącznik nr 13 do SIWZ: Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wdrożenia systemu 

HACCP. 

Załącznik nr 14 do SIWZ: Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji 

Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 


