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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:222499-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rymanów-Zdrój: Usługi dostarczania posiłków
2019/S 092-222499

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48
Rymanów-Zdrój
38-481
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Krzysztyński
Tel.:  +48 134357401
E-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
Kod NUTS: PL82
Adresy internetowe:
Główny adres: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Spółka Akcyjna

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów „Uzdrowisko Rymanów” S.A.- znak sprawy DLŻ-03/19.
Numer referencyjny: DLŻ-03/19

II.1.2) Główny kod CPV
55520000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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. 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. Wydawanie posiłków pacjentom przebywającym na leczeniu u Zamawiającego
odbywać się będzie w pomieszczeniach jadalni, zorganizowanych w budynkach „Zimowit”, „Eskulap”, „Maria”,
„Teresa” i „Polonia”, „Świtezianka”, „Gołąbek”. Pozostałe szczegóły zamówienia są określone w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55321000
55322000
55521200
55320000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rymanów-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zapewnieniu całodziennego żywienia pacjentów „Uzdrowisko
Rymanów” S.A. w sześciu obiektach, w których znajdują się pomieszczenia jadalni tj:
— Szpital Uzdrowiskowy „Eskulap”,
— Szpital Uzdrowiskowy „Zimowit”,
— Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej „Polonia”,
— Sanatorium Uzdrowiskowe „Teresa”,
— Sanatorium Uzdrowiskowe „Maria”,
— Budynek „Świtezianka”.
— Budynek „Gołąbek”
Usługa żywienia świadczona będzie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, od 1.9.2019 r. do
31.8.2022 r.
W związku z realizacją w okresie od 1.5.2019 r. do 30.4.2022 r. inwestycji współfinansowanych ze środków
RPO WP na lata 2014-2020, przewiduje się w ww. okresie włączanie do użytkowania w ramach działalności
spółki obiektu „Anna”, oraz objęcie usługą żywienia przebywających tam kuracjuszy. Przewiduje się zatem
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na
powtórzeniu usługi żywienia w budynku „Anna”, który planuje się oddać do eksploatacji od dnia 1.7.2020 r.
Posiłki będą przygotowywane w kuchni Zamawiającego zorganizowanej w Szpitalu Uzdrowiskowym „Zimowit”.
W skład punktu żywienia wchodzi szereg pomieszczeń, na które składa się kuchnia właściwa,zaplecze
kuchenne,pomieszczenia magazynowe i porządkowe.
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Wydawanie posiłków pacjentom przebywającym na leczeniu u Zamawiającego odbywać się będzie w
pomieszczeniach jadalni zorganizowanych w budynkach: „Eskulap”, „Zimowit”, „Polonia”, „Teresa”, „Maria”,
„Świtezianka”, „Gołąbek”. W skład poszczególnych jadalni wchodzi szereg pomieszczeń, na które składają się
rozdzielnie posiłków, zmywalnie naczyń stołowych i pomieszczenia pomocnicze.
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 opisanych w załączniku nr
6.1 do OPZ.
Zamawiający przewiduje, że planowana ilość całodziennych posiłków w zakresie zamówienia podstawowego
w okresie 3 lat wyniesie: pacjent ze skierowaniem – 743 400 posiłków, pacjent komercyjny - 66 195 posiłków.
Wyżej podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Przewiduje się w ww. okresie włączanie do użytkowania w ramach działalności spółki obiektu „Anna”, oraz
objęcie usługą żywienia przebywających tam kuracjuszy. Przewiduje się zatem udzielenie zamówienia, zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na powtórzeniu usługi żywienia w
budynku „Anna”, który planuje się oddać do eksploatacji od dnia 1.7.2020 r.

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura ograniczona
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamówienie na usługę społeczną, zgodnie z art 138 g ustawy Pzp dopuszcza możliwość wyznaczenie
krótszego terminu, niż przewidywany w ustawie Pzp dla procedury podstawowej.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.:  +48 224587801

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/05/2019


