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 I. Nazwa i adres zamawiającego 
Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 
Regon: 240837054, NIP: 644-350-44-64,  
Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131 
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia, warunki dotyczące przedmiotu i realizacji zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na kompleksowym przygotowaniu, 

dystrybucji i rozdziale posiłków dla pacjentów Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o. 
Przedmiotem zamówienia jest równieŜ dzierŜawa pomieszczeń, sprzętu oraz przejęcie pracowników 
w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. 

1.1. Kuchnia szpitalna znajduje się w budynku Szpitala przy ul. Zegadłowicza 3 – oddziały szpitalne 
usytuowane są: ul. Szpitalna 1 i ul. Zegadłowicza 3.  

1. 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) utrzymywania pomieszczeń kuchni szpitala zgodnie obowiązującymi wymogami, 
2) uzupełniania wyposaŜenia kuchni w sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji usługi, 
3) zachowania ciągłości w świadczeniu usługi, 
4) dbania o powierzone mienie, 
5) informowania i uzyskiwania zgody Zamawiającego na realizację prac modernizacyjnych itp.                   

W okresie przeprowadzania prac modernizacyjnych wykonawca ma obowiązek zapewnienia 
ciągłości realizacji usługi. 

6) wykorzystywania dzierŜawionych pomieszczeń i mienia do celów zgodnie z ich przeznaczeniem, 
7) kaŜdorazowego informowania Zamawiającego o zmianach w wyposaŜeniu, w tym w szczególności 

mającym wpływ na pobór energii i/lub innych mediów.  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.  
3. Zamówienie jest realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Prawem opcji jest moŜliwość zamówienia 

w ramach niniejszego zamówienia większej ilości usług określonych w SIWZ (załącznik nr 3.1 do SIWZ 
kolumny „opcja”). W ramach opcji Zamawiający wykazał, usługi i ich ilości, które mogą być realizowane 
dodatkowo, a Wykonawca zrealizuje je we wskazanych ilościach i cenach jednostkowych określonych 
w formularzu asortymentowo-cenowym, w terminie realizacji umowy. Ilości usług określone jako opcja 
będą realizowane w ilości dostosowanej do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 
zastrzega, Ŝe realizacja zakresu maksymalnego zamówienia (z prawem opcji) stanowi uprawnienie 
zamawiającego, z którego moŜe, ale nie musi skorzystać. 

4. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego o Ŝądaniu wykonania 
zamówienia kwalifikowanego przez Zamawiającego jako prawo opcji.  

5. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia.  
6. Wykonawca wystawi fakturę, tylko za taką ilość posiłków, która została dostarczona pacjentom 

i potwierdzona przez Dietetyczkę/ka Szpitala.  
7. Termin płatności: do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury. 
8. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w obecności pracownika zamawiającego na 

obiektach, na których wykonywane jest zamówienie. Wizje lokalne mogą odbywać się na pisemny 
wniosek (złoŜony nie później niŜ na 1 dzień przed wizją) Wykonawcy w dniach 04 i 05.07.2016r. w 
godzinach 1300- 1400. Zamawiający informuje, Ŝe w innych terminach przeprowadzenie wizji lokalnej nie 
będzie moŜliwe.  

 
III. Termin i miejsce realizacji zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy lub do 

wyczerpania wartości umowy w zaleŜności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.   
2.  Miejsce realizacji usługi: Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec; ul. 

Zegadłowicza 3 i ul. Szpitalna 1. 
 
IV. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu: 
a) określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 
b) w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: 
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Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 
c) w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia: 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli: 
- Wykonawca  wykaŜe minimum 2 usługi całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala świadczonych 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z dzienną liczbą Ŝywionych minimum 450 
osobodni kaŜda, w okresie ostatnich  trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 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 naleŜycie; 

d) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia – Zamawiający nie stawia niniejszego warunku,  

e) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli: 
- Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 

1 000 000,- zł  
2. wykaŜą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. Spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie oceniał na 

podstawie dokumentów i oświadczeń przedłoŜonych w ofercie. 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia 

publicznego, oceniany będzie łącznie wiedza i doświadczenie oraz łączne potencjał techniczny oraz 
osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz łącznie sytuację ekonomiczną i finansową.  

 
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych warunków dotyczących 
przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia. Zawartość oferty 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, naleŜy złoŜyć: 

1.1. oświadczenie, według załącznika nr 2 do SIWZ, 
1.2.aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli 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, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
1.3.aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  
1.4.aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 
na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
1.5.aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego aktualnej informacji z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
1.6  aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;  
1. 1.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 
10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert  
1.8. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów:  
1.8.1 o których mowa w: 



4 

a) pkt 1.2–1.4 i 1.6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
– nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
– nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
b) pkt 1.5 i 1.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8,10 i 11 ustawy. 
1.8.2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1.8.1. lit. a) tiret pierwsze i trzecie, lit. b) powinny być 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1) 
lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
1.8.3. JeŜeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1.8.1., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się takŜe osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 
złoŜone 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. Przepis pkt. 1.8.2. stosuje się odpowiednio. 
 
1.9. Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej: 
a) Oświadczenie o przynaleŜności do grupy kapitałowej wg załącznika nr 2.1 do SIWZ, 
b) Lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej.  
 
2. W celu potwierdzenia, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień naleŜy złoŜyć: 
- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

- Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 
3. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia naleŜy złoŜyć:  
    - oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 

    - wykaz wykonanych minimum 2 usług całodobowego Ŝywienia pacjentów szpitala świadczonych 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z dzienną liczbą Ŝywionych minimum 450 
osobodni kaŜda, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane naleŜycie.   

Dowodem, o którym mowa wyŜej są: 
1) poświadczenie, z tym, Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych 

poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania  ofert; 

2) oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca 
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1). 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
4. W celu potwierdzenia, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej naleŜy złoŜyć:  

- oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ. 
- informacj ę banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert, na kwotę  co najmniej - 1 000 000,- zł  

.  
5. W celu potwierdzenia, Ŝe oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego 
naleŜy złoŜyć: 

 -  oświadczenie według załącznika nr 3 do SIWZ, 
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- dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca posiada na dzień składania ofert aktualny system zarządzania 
bezpieczeństwem Ŝywności HACCP oraz oświadczenie, Ŝe wdroŜy ten system w kuchni 
Zamawiającego; 

-  dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca posiada ISO 22000 oraz oświadczenie, Ŝe wdroŜy ten system 
w kuchni Zamawiającego. 

- zaświadczenia wydane przez akredytowane laboratorium Ŝywnościowe o uzyskaniu min. 3 (trzech) 
licencji gotowego posiłku, potwierdzających jakość gotowego wyrobu przygotowanego w ramach 
diety. 

 
Wszystkie w/w dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 
6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (w oryginale) 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 
zamówienia. 

 
6.1 Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby, 

wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby, nazwę zamówienia dla realizacji którego 
udostępniane są zasoby, zasoby, które podmiot trzeci udostępnia (czego konkretnie dotyczy 
zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane),  czas na jaki zasoby te są udostępnione, formę 
w jakiej podmiot trzeci będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, jeŜeli udostępnienie dotyczy 
zasobów wiedzy i doświadczenia (w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie 
związane z podmiotem ich udzielającym, niemoŜliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich 
bez zaangaŜowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne 
nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia). 

      Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno być podpisane przez osobę/osoby posiadające prawo 
reprezentowania podmiotu trzeciego zgodnie z zasadą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze 
lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej tego podmiotu lub osobę/osoby posiadające 
prawo reprezentowania podmiotu trzeciego na podstawie odrębnego umocowania (pełnomocnictwa). 
Pełnomocnictwo to, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub 
dany podmiot trzeci, musi zostać załączone do oferty. Zobowiązanie podmiotów trzecich do 
udostępnienia zasobów winno zostać złoŜone w oryginale. 

6.2 JeŜeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający Ŝąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów określonych w pkt: V.1.2 – 1.7  SIWZ. 

7. Dla Wykonawców występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) ma w szczególności 
zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający 
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego (forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza). Warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4  Prawa zamówień 
publicznych mogą być spełnione przez jednego z Wykonawców lub Wykonawców łącznie. Pozostałe 
warunki dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  

7.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu wspólnicy spółki cywilnej 
i konsorcjanci muszą złoŜyć oddzielnie, tj. kaŜdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłoŜyć 
oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie jego osoby. 

8. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.  
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

9. Wykonawca składa wypełnione czytelnie, podpisane i opieczętowane przez osobę/osoby uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy: 
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, 2.1, 2.2  do SIWZ, 
- listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej, 
- formularz asortymentowo–cenowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1 do SIWZ, 
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- wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5  do SIWZ. 
10. Zamawiający dopuszcza złoŜenie oświadczenia własnego Wykonawców w postaci jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16). W przypadku nie dołączenia do oferty dokumentów 
podmiotowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia z postępowania zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.  

11. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na 
dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 
Europejskiej, wskazując te bazy danych, Zamawiający samodzielnie moŜe pobrać te dokumenty. W 
przypadku, gdy wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu 
zamawiającego, zamawiający uwzględni te dokumenty.  

12. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału albo kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy i opatrzone pieczęcią imienną. 

Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 9 sporządzone były zgodnie z załącznikami 
w pełnym brzmieniu. Tym samym zaleca się wypełnienie załączników nr 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 oraz 5 na drukach 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 
 
VI. Wymagania dotyczące wadium 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł.  
2. Wadium moŜe być wnoszone w formie: 
a) pieniądza, przelewem na rachunek bankowy: 

Bank PKO BP S.A. o/Sosnowiec, numer konta:  59 1020 2498 0000 8402 0025 7089 
z oznaczeniem:  

Przetarg znak: ZP-2200-11/16 
Usługa śywienia Pacjentów Szpitala 
Wadium musi być wniesione do Zamawiającego przed terminem składania oferty, tj musi znajdować się 
na rachunku bankowym Wykonawcy (o numerze jak w pkt.2) najpóźniej w terminie składania ofert do 
godziny 1000(przyjęte jako czas uznania konta). 

b) poręczeń bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
c) gwarancji bankowych, 
d) gwarancji ubezpieczeniowych, 
e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. 
zm.). 

Wadium w formie ww. poręczeń i gwarancji naleŜy wnieść do kasy Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego 
sp. z o.o., Sosnowiec ul. Szpitalna 1. Zaleca się aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do 
oferty.  

4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem pkt 6, 

2). Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert, 

4) Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na 
podstawie ust. 1, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego, 

5) jeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez wykonawcę, 

6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 
o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 
ust. 1 ustawy pzp, lub pełnomocnictw, chyba, Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących po 
jego stronie, 
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7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego oferta została 
wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; 
b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po 

stronie Wykonawcy. 
 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila 

oraz faxu. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faxem lub drogą elektroniczną, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej potwierdza fakt ich 
otrzymania.  

2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca moŜe zwrócić się do 
Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niŜ na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

4. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, jeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosków, 
Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuŜenie terminu składania ofert nie 
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.   
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upowaŜniony jest Dział Zamówień Publicznych,  
Tel. (032) 41 30 125/131, fax: (032) 41 30 131, e – mail: zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl 
 

VIII.  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Wykonawca winien zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami składającymi się na 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
3. Formularz ofertowy naleŜy wypełnić według warunków i postanowień SIWZ. W przypadku, gdy 

jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy Zamawiający zaleca wpisanie: „nie 
dotyczy”.  

4. Ofertę naleŜy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej. 
5. Oferta, a takŜe wszelkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upowaŜnione 

do reprezentowania Wykonawcy. KaŜda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą 
ofertę. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną pieczątką. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia w językach obcych naleŜy dostarczyć przetłumaczone na język 
polski. 

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość. 
Wszystkie strony naleŜy połączyć ze sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób). 

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane 
w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 

9. W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.), 
Wykonawca winien wraz z uzasadnieniem, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec, które spośród 
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji 
zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą o treści: „DOKUMENT 
STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O 
ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”; 

10. Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób:  
Nazwa, adres Wykonawcy:………………………………. 

 
Oferta do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Usługę śywienia Pacjentów Szpitala 
ZP-2200-11/16 
Nie otwierać przed       14.07.2016r., godz. 1030”   

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany: 
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1. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do złoŜonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, Ŝe 
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty 
przed upływem terminu składania ofert 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone na takich samych zasadach jak składana 
oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”. 

3. Koperty oznaczone napisem „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone 
do oferty. 

4. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt. 
 

IX.  Termin związania ofertą 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin związania ofertą, 

z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuŜszy jednak niŜ 60 dni. Odmowa wyraŜenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

3. PrzedłuŜenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŜeniem okresu 
waŜności wadium albo, jeŜeli nie jest to moŜliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŜony okres 
związania ofertą. Odmowa będzie jednak skutkowała wykluczeniem Wykonawcy z postępowania w trybie 
art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. 

 
X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. 

Szpitalna 1, Sekretariat III piętro do dnia 14.07.2016r. do godz. 1000 . 
2. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
3. Zamawiający otworzy oferty w dniu 14.07.2016r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych 

Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni 
głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 

 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.  
2. Oferta musi zawierać ostateczną cenę jednostkową oraz wartość całkowitą obejmującą wszystkie 

koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.  
3. Cena oferty powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny, Cena musi uwzględniać wszystkie 

wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
naleŜytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, tj m.in.: 

- koszty wsadu do kotła 
- koszty przygotowania posiłków 
- koszty dystrybucji posiłków do pacjenta 
- koszt mediów oraz inne koszty związane z eksploatacją kuchni 
- koszty inwestycji.  
4. Ceny jednostkowe, wartość całkowitą, podatek VAT naleŜy podać do dwóch miejsc po przecinku.  
5. Cena i wartość całkowita ma być wyraŜona w złotych polskich. 
6. Wartość całkowita winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych określonych w Formularzu 

asortymentowo – cenowym - załącznik 3.1.  
UWAGA!  
5. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asortymentowo-cenowym naleŜy 

podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną 
w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku 
niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)- "końcówki poniŜej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyŜsze zaokrągla się do 1 grosza". 

6. JeŜeli zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
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XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 
1.  Cena – 85% (C) 
 
Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone wg wzoru:  
           Cena oferty najtańszej 
C =        ----------------------------  x   100 x 85%  
            Cena oferty badanej 
 
2.    Jakość – 15% (J) 
Ocena jakości ofert dotyczyć będzie posiadania zaświadczenia wydanego przez akredytowane laboratorium 
Ŝywnościowe o uzyskaniu licencji gotowego posiłku, potwierdzającego jakość gotowego wyrobu 
przygotowanego w ramach diety szpitalnej (1 dieta = 1 licencja). 
Punkty za kryterium „jakość” zostaną przyznane według posiadanej liczby licencji (ponad wymagane do 
spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 3 licencje). 
Za kaŜde 1 zaświadczenie zostanie przyznane zostaną 2 punkty. Maksymalna ilość punktów w tym 
kryterium, jaką moŜe uzyskać Wykonawca = 15 pkt 
 
           J pkt.ofertyx 

J =      ------------    x    100 x 15%  
             Jpkt.  max 
 
J pkt. ofertyx – Ilość punktów oferty (ilość posiadanych licencji gotowego posiłku dla diet szpitalnych x 2 - 
oferty badanej  
Jpkt. max – Największa ilość pkt. z tytułu posiadanych licencji gotowego posiłku dla diet szpitalnych 
spośród wszystkich ofert (liczone jako jedna licencja = 2 pkt).  
 
Ocenę końcową oferty (Ok) stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczona wg wzoru:        
Ok= C + J 
 
Zamawiający za  najkorzystniejszą  uzna ofertę, złoŜoną przez Wykonawcę, który uzyska najwyŜszą ilość 
punktów za dwa w/w kryteria.  
 
XIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy 
Zamawiający wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny  
podanej w ofercie, w formie określonej w art.148 ustawy pzp. 
 
XIV. Pozostałe reguły postępowania 
1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu 

zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
2.  Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
3. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 

Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców 
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających określonych w art. 67 ust. 1, pkt. 6 

ustawy Pzp.   
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego  
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
XVI.  Informacje o formalno ściach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą – nie krótszym niŜ 10 dni od dnia przekazania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszych ofert. 
2.  Zamawiający moŜe zawrzeć umowę przed terminem 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze 

najkorzystniejszych ofert, jeŜeli w postępowaniu została złoŜona tylko jedna oferta. 
3. Miejsce i termin podpisania umowy Zamawiający wskaŜe wybranemu w wyniku niniejszego 

postępowania Wykonawcy. 
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4. JeŜeli wybrana oferta została złoŜona przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień 
publicznych, Zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia 
1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Informacje ogólne. 

a) środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, 

b) środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują równieŜ 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp, 

c) środkami ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu są: 
- przekazanie informacji o nieprawidłowościach Zamawiającemu w oparciu o art. 181 ustawy Pzp, 
- wniesienie odwołania na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, 
- skarga do sądu. 

3. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 179-189 ustawy. 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w w/w  

ustawie.  
2. Odwołanie wnosi się w terminie do 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 
ustawy, albo w terminie 15 dni-jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. 

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŜe wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  

4. JeŜeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
odwołanie wnosi się nie później niŜ w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, jeŜeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia. 

 

XVIII.  Udostępnianie SIWZ.  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia bezpłatnie udostępniona jest na stronie Zamawiającego: 

www.szpital.sosnowiec.pl.  
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Załącznik nr 2 
ZP-2200-11/16 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

i o nie podleganiu wykluczeniu 
 
Przystępując do przedmiotowego postępowania  
 
1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004  prawo zamówień publicznych oświadczam, Ŝe 

spełniam warunki dotyczące: 
 

1.1  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia, 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
Data:    .............................. 
    

.......................................................................... 
Podpis  i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – podpis pełnomocnika 
Wykonawców 

 
 

 
 
Załącznik nr 2.1 
ZP-2200-11/16 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na 
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 
publicznych. 
 
Data:    .............................. 

 
 

             .......................................…………………… 
Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej – podpis 
kaŜdego z Wykonawców składających ofertę 
wspólną 
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Załącznik nr 2.2 
ZP-2200-11/16 

 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALE śNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ  

 
Oświadczam, Ŝe zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  
 
nie naleŜymy /naleŜymy (niepotrzebne skreślić)  
do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp  
 
dołączam do oferty listę podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku 
przynaleŜności do grupy) 
 
Data:    .............................. 

 
 

             .......................................…………………… 
Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy,  
w przypadku oferty wspólnej – podpis kaŜdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Załącznik nr 3 
ZP-2200-11/16 
 
……………………………………                                                                                                                                            
   (pieczęć firmowa ) 
     Formularz oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy: .................................................................................................. 
siedziba/adres: ......................................................................................................................... 
Regon: ........................................................... NIP: .......................................... 
telefon:...............................................fax: ......................................................... 
e–mail:................................................................................................................ 
 
1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej powyŜej 209 000 euro na: Usługę śywienia Pacjentów Szpitala oferuję  
wykonanie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w SIWZ (wraz z załącznikami) za 
cenę:  ...................................................... zł brutto*. 

 
*UWAGA: naleŜy wpisać łączną wartość brutto zamówienia podstawowego i prawa opcji („Razem” 

kolumna 6 + „Razem” kolumna 10) 
 
2. Termin wykonania zamówienia: 

Zobowiązuję się wykonywać przedmiot zamówienia w terminie do 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.  
3. Oświadczam Ŝe: 

� w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji w 
przyszłości świadczenia będącego przedmiotem umowy.  Oferta nie zawiera ceny dumpingowej i 
nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji,  

� dokumenty zawarte w ofercie są zgodne z aktualnym stanem prawnym, 
� następująca część zamówienia : ..................................……….będzie powierzona podwykonawcom, 
� w czasie 4 miesięcy od zawarcia umowy na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia zostaną 

wprowadzone wymagania ISO 22000 w obiekcie Szpitala na koszt Wykonawcy,  
� projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej  

oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego,  

� Oświadczam, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� jestem  związany  niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 
� Oświadczam, Ŝe realizacja usługi w całym okresie trwania umowy będzie zgodna z wymaganiami 

systemu zarządzania bezpieczeństwem Ŝywności HACCP. 
 

 
Data:    .............................. 

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 5   
ZP-2200-11/16 

WYKAZ USŁUG 
.............................................. 
pieczęć Wykonawcy 
 

- wykaz wykonanych minimum 2 usług całodobowego Ŝywienia pacjentów szpitala świadczonych 
nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, z dzienną liczbą Ŝywionych minimum 450 osobodni 
kaŜda, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i odbiorców : 

   
Termin realizacji 

( podać miesiąc i rok ) 
L.p. przedmiot zamówienia Wartość 

zamówienia 
brutto (PLN) Rozpoczęcie 

( podać 
miesiąc i rok ) 

Zakończenie 
( podać miesiąc 
i rok ) 

Nazwa i adres 
zamawiającego, 
na rzecz którego 

zostało wykonane 
zamówienie 

  
 

    

      

      

      

      

 
UWAGA! 
NaleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe ww. zamówienia zostały wykonane z naleŜytą starannością. 
 
 
Data:    .............................. 
    

.............................................................. 
(podpis i pieczątka osoby upowaŜnionej 
do reprezentowania Wykonawcy)  

 


