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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342695-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Tczew: Usługi dostarczania posiłków
2021/S 129-342695

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpitale Tczewskie S.A.
Adres pocztowy: 30-go Stycznia 57/58
Miejscowość: Tczew
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 83-110
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Dombrowski
E-mail: DOMBROWSKI.ROBERT@SZPITALETCZEWSKIESA.PL 
Faks:  +48 587776673
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpitaletczewskiesa.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpitaletczewskiesa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: zakład leczniczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla 
pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności
Numer referencyjny: 03/PN/2021

II.1.2) Główny kod CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla 
pacjentów Szpitali Tczewskich S.A.
Z uwzględnieniem diet i kaloryczności
1. Zamawiający dopuszcza podzielenie zamówienia na części, zwane „Pakietami”.
2. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia (jeden lub więcej pakietów).
3. Każda część zamówienia (pakiet) stanowi całość i jest niepodzielny.
— zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ.
4. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia przewidział 2 pakiety, wyszczególnione poniżej:
— pakiet nr 1 – Całodobowe wyżywienie pacjenta – Tczew,
— pakiet nr 2 – Całodobowe wyżywienie pacjenta – Gniew.
Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 
3 (Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ – dla każdego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie 
formalne) stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – Całodobowe wyżywienie pacjenta – Tczew
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitale Tczewskie S.A.
ul. 30-go Stycznia 57/58, Paderewskiego 11, 1 Maja 2, 83-110 Tczew,
POLSKA (PL)

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla 
pacjentów Szpitali Tczewskich S.A.
Z uwzględnieniem diet i kaloryczności
Pakiet nr 1 – Całodobowe wyżywienie pacjenta – Tczew
Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 
(Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ – dla tego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Brak

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Całodobowe wyżywienie pacjenta – Gniew
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634 Gdański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpitale Tczewskie S.A. – Zakład Opiekuńczo Leczniczy, ul. Chałubińskiego 1, 83-140 Gniew, POLSKA (PL)

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla 
pacjentów Szpitali Tczewskich S.A.
Z uwzględnieniem diet i kaloryczności
Pakiet nr 2 – Całodobowe wyżywienie pacjenta – Gniew
Przedmiot zamówienia i jego zakres oraz główne parametry zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 3 
(Opis Przedmiotu Zamówienia) do SWZ – dla tego pakietu, jak również w projekcie umowy (kwestie formalne) 
stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Brak
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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 określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który udowodni, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na kwotę nie 
niższą niż 300 000,00 PLN – bez wyłączeń szkód będących następstwem żywienia zbiorowego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca:
— posiadający doświadczenie w jednoczesnym przygotowywaniu wyżywienia dla minimum 150 osób – jeśli 
wykonawca składa swoją ofertę w zakresie Pakietu nr 1 lub łącznie w zakresie Pakietu nr 1 i Pakietu nr 2, lub 
minimum 50 osób – jeśli wykonawca składa swoją ofertę tylko w zakresie Pakietu nr 2, w okresie ostatnich 
trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
— posiadający minimum 1 dietetyka, wyznaczonego do realizacji niniejszego zamówienia, który posiada 
stosowne uprawnienia do wykonywania pracy dietetyka.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego 
na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.
3. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zamiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w 
zakresie wskazanym z Projekcie Umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 11:00
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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
Oferta musi zachować ważność do: 06/11/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/08/2021
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego (zamówienia publiczne), jednakże sesja otwarcia ofert 
w niniejszym postępowaniu jest niejawna. zgodnie z Pzp zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 
sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia ofert za 
pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Za 12 miesięcy

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/07/2021
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