
  

 
Samodzielny Publiczny 

SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU 
 

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec 

 
Sosnowiec, dn. 29.04.2013r.  

 
 

 
MODYFIKACJA SIWZ  

W WYWNIKU WNIESINEGO ODWOŁANIA 
DO PREZESA  KRAJOWEJ  IZBY ODWOŁAWCZEJ 

  
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na Usługę Ŝywienia pacjentów szpitala. 

Znak sprawy: ZP-2200-10/13 
 
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz w zawiązku z Postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2013 r. Krajowej 
Izby Odwoławczej – Syg. Akt: KIO 803/13 Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ:   
 
Ad. IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 pkt. 1÷4 ustawy, tj.dotyczące: 
Było:  

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, w tym w szczególności zostali wpisani do Rejestru prowadzonego 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia - Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 t.j. z późn. zm.) 

Jest:  
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania,  
2) posiadania wiedzy i doświadczenia: 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli: 
Było: 
- Wykonawca  wykaŜe minimum 2 usługi całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą 
Ŝywionych minimum 450 osobodni kaŜda, świadczonych nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące 
kaŜda, w okresie ostatnich  trzech lat, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, głównych dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; 

Jest:  
- Wykonawca  wykaŜe minimum 2 usługi całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą 
Ŝywionych minimum 450 osobodni kaŜda, w okresie ostatnich  trzech lat, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie; .. 
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4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli: 
Było:  
- Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie winno być co 
najmniej na kwotę 1 000 000,00 zł oraz oświadczy, Ŝe będzie posiadał w całym okresie obowązywania 
zamówienia, 

- Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą, co najmniej 
sześciomiesięcznej wartości zaoferowanej usługi.  

Jest:  
- Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą, co najmniej 1 000 000,- zł.   
 

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, 
Było:  

- zaświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w tym w szczególności zostali wpisani do Rejestru 
prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (zgodnie z ustawą z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie Ŝywności i Ŝywienia - Dz. U. z 2010 r. nr 136 poz. 914 t.j. z późn. zm.) 

Jest:  
- zaświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  
3. W celu potwierdzenia, posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia naleŜy złoŜyć:  
    - oświadczenie według załącznika nr 2 do SIWZ, 
Było:  

    - wykaz wykonanych minimum 2 usług całodobowego Ŝywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą 
Ŝywionych minimum 450 osobodni kaŜda, świadczonych nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące 
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.   

Jest:  
wykaz wykonanych minimum 2 usług całodobowego Ŝywienia pacjentów szpitala 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.   

 
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. 
Było:  
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
Ubezpieczenie winno być, co najmniej na kwotę wskazaną powyŜej – w części IV.1.4, tiret 1) niniejszej 
SIWZ.  
Jest:   
Skreśla się.  

W załączniku nr 5  WYKAZ USŁUG 
Było:  

- wykaz wykonanych minimum 2 usług całodobowego Ŝywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą 
Ŝywionych minimum 450 osobodni kaŜda, świadczonych nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące 
kaŜda, w okresie trzech lat przed upływem terminu składani ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy, to wykonywanych w tym okresie przed upływem terminu składania ofert, 
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie.   

Jest:  
- wykaz wykonanych minimum 2 usług całodziennego Ŝywienia pacjentów szpitala z dzienną liczbą 
Ŝywionych minimum 450 osobodni kaŜda, w okresie ostatnich  trzech lat, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw lub 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie. 

 
Zamawiający, modyfikuje § 9 umowy,  
Było  
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności przewidzianej niniejszą umową na jedno i wszystkie zdarzenia, na kwotę 
ubezpieczenia minimum 1 000 000,00 zł w całym okresie trwania umowy i na takich warunkach, aby 
zapewnić całkowite pokrycie jakichkolwiek szkód nią objętych i całkowite zwolnienie Zamawiającego  z 
jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu, w tym wyłączać wszelkie roszczenia regresowe 
ubezpieczyciela względem Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć dobrowolną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z 
rozszerzeniem o klauzulę OC najemcy nieruchomości. Polisa ubezpieczeniowa powinna przewidywać 
pokrycie szkód w wysokości odpowiadającej ich wartości rynkowej, w sposób zapewniający całkowite 
zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia takiej szkody.                            W 
szczególności polisa ta powinna wyłączać wszelkie roszczenia regresowe ubezpieczyciela względem 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest kontynuować umowy ubezpieczenia przez cały okres umowy i na kaŜde 
Ŝądanie Zamawiającego przedstawić polisy ubezpieczeniowe potwierdzając zawarcie umów ubezpieczenia, 
do zawarcia których był zobowiązany stosownie do powyŜszych postanowień. 

4. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego ani osób trzecich. 

Jest;  
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności przewidzianej niniejszą umową, w zakresie zbiorowego Ŝywienia (z 
uwzględnieniem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu wystąpienia zatruć pokarmowych i ich następstw), z 
minimalną sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w kwocie 1 000 000,00 zł. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy 
nieruchomości. Polisa OC najemcy pokrywa szkody w granicach sumy gwarancyjnej wskazanej w ust. 1. 

3. W ubezpieczeniu nie będą miały zastosowania udziały własne w  szkodzie, franszyza integralna i redukcyjna. 
4. Wykonawca wymaga zawarcia polisy dedykowanej, ze wskazaniem dwóch podmiotów ubezpieczonych: 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
5. Wykonawca zapewni ciągłość ochrony ubezpieczeniowej na warunkach i w zakresie określonych niniejszą 

umową w całym okresie jej obowiązywania. 
6. W przypadku przystąpienia do realizacji umowy przez Wykonawcę, który zawarł umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej na okres krótszy, niŜ okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca przed 
wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z tych umów, przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
wskazujące na utrzymanie ciągłości ubezpieczeniowej.  

7. Wykonanie zobowiązań Wykonawcy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wobec 
Zamawiającego ani osób trzecich.”  

Zamawiający, modyfikuje § 7 ust. 1 umowy,  
Było;  
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1. Przedmiot dzierŜawy będzie wydany Wykonawcy w stanie takim, w jakim znajduje się w chwili zawarcia 
umowy. Wykonawca oświadcza, Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczeń i wyposaŜenia i nie 
zgłasza z tego tytułu Ŝadnych uwag.  

Jest:   
1. Przedmiot dzierŜawy będzie wydany Wykonawcy w stanie takim, w jakim znajduje się w chwili zawarcia 

umowy. 
Porządkuje się numerację par. umowy w ten sposób, Ŝe § 15 otrzymuje: § 11 i następne według kolejności.  
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonał zmiany terminu składania ofert;  
 
X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

Było:  
1. Oferty  naleŜy złoŜyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III 

piętro do dnia 07.05.2013r. 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 07.05.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala 

Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 
Jest:  
4. Oferty  naleŜy złoŜyć w Szpitalu Miejskim w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, Sekretariat III 

piętro do dnia 24.05.2013r. do godz. 1000 . 
5. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
6. Zamawiający otworzy oferty w dniu 24.05.2013r. o godz. 1030 w Dziale Zamówień Publicznych Szpitala 

Miejskiego, 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni głównej. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
NaleŜy takŜe uwzględnić zmianę terminu składania ofert w terminie wnoszenia wadium.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, Ŝe w dacie sporządzenia modyfikacji; liczba pracowników, która 
zostanie przekazana Wykonawcy to 18 osób.  

 
 
 
 


