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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn 
        Przygotowanie i dostawa posiłków dla Oddziałów Dziennych Psychiatrycznych 

NR OGŁOSZENIA: 81549 - 2013 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA, W KTÓRYCH ZOSTAŁO 
OGŁOSZONE ZAMÓWIENIE 
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz., 1655, późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą” oraz aktów wykonawczych do ustawy. 
2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
1) Biuletyn Zamówień Publicznych – przekazane do publikacji do Urzędu Zamówień 
    Publicznych w dniu 20.05.2013r. 
2) strona internetowa Zamawiającego – www.neuropsychiatria.com 
3) tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
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ZAMAWIAJACY: 

Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ul. 
Białowieska 74a  54-235 WROCŁAW 

I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie prowadzone jest  w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp. 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przygotowanie i dostawa posiłków w okresie od 14 czerwca 2013 roku do 15 czerwca 2015 roku, 5 razy w 
tygodniu (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od pracy, 
realizowane sukcesywnie i stosownie do potrzeb, zgodnie z siedzibą placówek, której dotyczy zamówienie. 

1. Posiłki dla Oddziału dziennego psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy ul. Białowieskiej 74a. we 
Wrocławiu - obiady dwudaniowe z surówką i kompotem w ilości ok.10 000 rocznie w pojemnikach 
zbiorczych do porcjowania w siedzibie Zamawiającego. Dwa razy w tygodniu do posiłków dostarczane będą 
owoce                                       

2. Posiłki dla Oddziału Dziennego Młodzieżowego przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu - drugie danie, 
kompot, surówka i podwieczorek w ilości ok. 3 500 rocznie. 

3.  Posiłki będą wykonywane samodzielnie przez Wykonawcę i dostarczane codziennie od poniedziałku do 
piątku z wyłączeniem dni ustawowo lub dodatkowo wolnych od pracy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze 
określone przez Instytut Żywienia i Żywności.  
 
5. Posiłki mają być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży.  
 
6.   Wykonawca winien dostarczać do posiłków w Oddziale Dziennym Młodzieżowym przy   
pl. Dominikańskim 6,  naczynia jednorazowe - sztućce, talerze, kubki, dzbanki  do podawania płynów, 
serwetki papierowe i tym podobne, drugie danie dostarczane będzie w porcjach w naczyniach 
termoizolacyjnych,  

7.  Posiłki dostarczane  do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży przy ul. 
Białowieskiej 74a w naczyniach dopuszczonych do kontaktu z żywnością oraz o właściwościach 
pozwalających na utrzymywanie temperatury posiłków.  
 
8. Wykonawca winien dostarczać pojemniki hermetycznie zamykane na odpady pokonsumpcyjne, oraz 
worki na zużyte naczynia jednorazowe.  
 
9. Wykonawca zapewni jakość posiłków oraz ich transport zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia z 25 sierpnia 2006 roku i przepisami wykonawczymi do niej. 
 
10.Posiłki gorące należy dostarczać w termosach, powinny mieć temperaturę zgodną z wymogami, tzn. 
minimalna temperatura zupy winna wynosić 75°C, drugiego dania 65°C. 
 
11.Wykonawca zobowiązany jest odbierać codziennie pojemniki z odpadami pokonsumpcyjnymi. 
 
12. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych z 
poszczególnych posiłków.         
13. Posiłki powinny zostać przygotowane i dostarczone tak, aby możliwe było ich wydanie przez 
Zamawiającego w godzinach: 12:00 -13:00    



14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie: 

a) zgodności dostarczanych posiłków pod względem wagowym (tzw. gramówka), 
b) podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków. 
 
15. Posiłki zostaną przygotowane i dostarczone Zamawiającemu wyłącznym staraniem i na 
wyłączny koszt Wykonawcy zamówienia.   

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

III. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  UZUP EŁNIAJACYCH 

 (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp):  

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 

IV.TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Od 14 czerwca 2013 roku do 15 czerwca 2015 roku 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

VI. WYKAZ NIEZBEDNYCH DOKUMENTÓW I O ŚWIADCZE Ń, JAKIE MUSI 
WYKONAWCA DOŁACZYC DO OFERTY 
 
Do udokumentowania spełnienia wymaganych warunków, oferta musi zawierać następujące 
dokumenty lub – z zastrzeżeniem poniższych uwag - poświadczone za zgodność z oryginałem (przez 
upełnomocnionego przedstawiciela oferenta) ich odpisy lub kserokopie: 
 
1. Dokumenty składane w oryginale lub za potwierdzeniem za zgodność z oryginałem: 
a) formularz ofertowy - według załącznika Nr 1 do SIWZ, 
b) wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem przedmiotu, oraz daty i miejsca wykonania 
– według załącznika nr 4 do SIWZ, 
c) przykładowy 10-dniowy jadłospis (z uwzględnieniem wagi i kaloryczności) zgodnie z 
przedmiotem zamówienia w SIWZ, 
d) wykaz personelu zatrudnionego do realizacji przedmiotu umowy z podaniem stanowiska i kwalifikacji 
według załącznika nr 5 do SIWZ, 
e) wykaz sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia, według załącznika nr 5 do SIWZ, 
f) decyzja Powiatowej Państwowej Inspekcji  Sanitarnej o zatwierdzeniu kuchni do prowadzenia 
działalności w zakresie produkcji posiłków i dostarczania w ramach cateringu do innych zakładów w 
termosach i naczyniach transportowych, 
g) aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu do składania ofert, 
h) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 
ustawy Prawo zamówień publicznych, według załącznika nr 2 do SIWZ, 



i) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne 
j) oświadczenie, że Wykonawca posiada wdrożony system według zasad HACCP  
k) kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności objętej postępowaniem lub oświadczenie, że będzie 
posiadał w momencie podpisania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności w związku z ryzykiem z tytułu szkód na osobie i mieniu,                                                                   
l) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami zaakceptowaniu bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiącej 
załącznik nr 3 do SIWZ,                                                                                                                                                    
ł) pełnomocnictwo zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wystawione dla osoby (osób) 
upoważnionych do reprezentowania oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o 
ile nie wynika ono z przedstawionych dokumentów. 
 
VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 
1.Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem 
zasad określonych w ustawie Pzp (art. 38). 
2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
3. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 
ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych w ustawie. 
4. Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami: 
 
Izabela Jaroszek Tel. 71 350 17 80 w. 47 
 
VIII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
1. Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 15 000 zł. 
2. Wadium winno być wniesione przelewem na konto  PKO Bank Polski  
     Nr 91 1020 5226 0000 6302 0416 3473 
3. Wadium  zostaje zwrócone do 14 dni od dnia wywieszenia komunikatu Dyrektora o rozstrzygnięciu  
     przetargu 
 
IX. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERT Ą 
1. Termin związania z ofertą - 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.                                                     
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni.  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 
1. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę na piśmie w jednym egzemplarzu według załącznika nr 1 do 
SIWZ. 
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o 
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania 
oferty. 
4. Oferta winna być napisana w języku polskim, ręcznie długopisem lub komputerowo oraz podpisana przez 
osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Wykonawca może przedstawić załączniki w/g własnego układu graficznego, lecz muszą one zawierać 
wszystkie zapisy i informacje ujęte we wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych 
dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy” 



6. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 
7. Wszystkie strony oferty wraz z załączonymi dokumentami muszą być ponumerowane i 
podpisane przez osobę upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli kartka oferty 
jest zapisana dwustronnie to drugą stronę kartki należy też podpisać. Kartki oferty muszą być trwale spięte. 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące 
ofertę i opatrzone datami ich dokonania.                                                                         9. Wykonawca 
zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w 
następujący sposób: „Oferta na dostawę posiłków  NIE OTWIERA Ć przed 04.06.2013r godz. 12:00” 
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwi ć zwrot nie otwartej oferty 
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego -  Sekretariat Dyrektora Centrum NEUROMED ul. 
Białowieska 74a 54-235 WROCŁAW 

do dnia 04.06.2013r. do godz. 12:00 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 3.Wykonawcom 
bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania 

XII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 04.06.2013r. o 
godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego - Gabinet Dyrektora. 

XIII. PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 

1. Jest niezgodna z Ustawą prawo zamówień publicznych. 

2. Jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

4. Została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

5. Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

6. Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o 
której mowa w art. 87 ust. 2 punkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena (koszt) 80% 

2 Jakość 20% 

 



2.Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według zasad: 

Nr kryterium: Wzór: 
Max liczba 
punktów 

Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) x 80  

gdzie: 

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

 - Cof -  cena podana w ofercie 

80 

Jakość Posiadanie dokumentacji Systemu Bezpieczeństwa 
Zdrowotnego Żywności HACCP oraz ważnego 
Certyfikatu HACCP – za ostatnie 6 miesięcy  

TAK-10pkt      NIE- 0pkt 

10 

Jakość Zatrudnienie w firmie minimum 2  kucharzy z 
kwalifikacjami  

TAK-10pkt      NIE- 0pkt 

10 

DODATKOWO OCENIANE 

 Jadłospisy oparte na zasadach zdrowego żywienia : 

� Jadłospisy na 4 pory roku /wiosna, lato, jesień, 
zima/ zatwierdzone przez PPIS 

5 

 Zasoby  materialne oferenta zapewniające prawidłową 
realizację zadania, warunki realizacji zadania  / wizyta 
komisji przetargowej / 

0-5 

 REFERENCJE  /1 pkt 1 referencje/ max 5 0-5 

 

3. Punkty dodatkowo oceniane będą doliczane do całkowitej liczby punktów za cenę i jakość 

XV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. 

2.Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy 
Pzp. 

3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 

� wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 
wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców , którzy złożyli oferty 
wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert, 



� wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

� wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 

� terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 i 2,po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego może być zawarta. 

4.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i 
miejscu zawarcia umowy. 

5.Ogłoszenie zawierające informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.neuropsychiatria.com oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 
6.Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach i na warunkach 
określonych w art. 94 ustawy Pzp. 

7.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

XVI. WARUNKI UNIEWA ŻNIENIA PRZETARGU 

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 

1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, 

3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

4. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

XVII. ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

XVIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6  do niniejszej Specyfikacji. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie  Pzp. 

XX. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

 



XXI. INNE: 

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie 
przepisy ustawy Pzp. 

 

 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Załączniki do SIWZ: 
1) Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy, 
2) Załącznik Nr 2 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w przetargu i braku podstaw do 
wykluczenia, oraz oświadczenia zawarte w pkt VI ust1 i,j,k,l,m 
2) Załącznik Nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji SIWZ  i warunków umowy 
3) Załącznik Nr 4 -  wykaz zamówień wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat 
4) Załącznik Nr 5 -  Wykaz sprzętu i personelu służącego do realizacji zamówienia 
5) Załącznik Nr 6 - Wzór umowy zawierający istotne postanowienia 
 

 


