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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:166093-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Grajewo: Usługi dostarczania posiłków
2021/S 065-166093

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela
Krajowy numer identyfikacyjny: 719-13-61-728
Adres pocztowy: ul. Konstytucji 3 Maja 34
Miejscowość: Grajewo
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Kod pocztowy: 19-200
Państwo: Polska
E-mail: zaopatrzenie@szpital-grajewo.pl 
Tel.:  +48 862723613
Faks:  +48 862723613
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.szpital-grajewo.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.szpital-grajewo.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w Grajewie
Numer referencyjny: ZP 02/21

II.1.2) Główny kod CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

02/04/2021 S65
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:zaopatrzenie@szpital-grajewo.pl
https://www.szpital-grajewo.pl/
www.szpital-grajewo.pl
www.platformazakupowa.pl


Dz.U./S S65
02/04/2021
166093-2021-PL

2 / 5

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w 
Grajewie przez 7 dni w tygodniu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. oraz obowiązującymi normami HACCP i GHP.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843 Suwalski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Grajewo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Ogólnego w 
Grajewie przez 7 dni w tygodniu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i 
żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. oraz obowiązującymi normami HACCP i GHP. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: wsad do kotła / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium. Kwota wadium wynosi 42 000,00 PLN (słownie: 
czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości brutto umowy.

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 uzna warunek za spełniony, jeżeli:
I. Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez 
właściwy Powiatowy Inspektorat Sanitarny potwierdzający, że wykonawca objęty jest nadzorem sanitarnym i 
spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa procesu przygotowania 
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posiłków oraz realizuje program i procedury z zakresu bezpieczeństwa żywności zgodnie z ustawą o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.);
II. wykonawca przedłoży aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie środka transportu do przewożenia 
żywności wydaną przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
III. dokument potwierdzający, że wykonawca wdrożył obligatoryjny system zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego żywności, na który składają się:
— GMP – Dobra praktyka produkcyjna,
— GHP – Dobra praktyka higieniczna,
— HACCAP – Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontrolny.
IV. Dokument potwierdzający kwalifikacje zatrudnionego u wykonawcy dietetyka i kucharza, bądź oświadczenie 
potwierdzające powyższe.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000 PLN 
(słownie pięćset tysięcy złotych 00/100).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli wykaże, iż zrealizował, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również realizuje w ciągu ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę żywienia 
całodziennego w formie cateringu w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, stacjonarne 
i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, z czego 
co najmniej jedna o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt VI.2.9 SWZ.
II. Warunek ten będzie spełniony przez wykonawcę, który do wykonania niniejszego zamówienia wyznaczy:
a) min. 1 osobę na stanowisku dietetyka legitymującego się wykształceniem wyższym kierunkowym, 
posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności 
lecznicze;
b) min. 2 osoby na stanowisku kucharza legitymujące się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, 
posiadające co najmniej 3-letnie doświadczenie w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia szpitalne, 
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne w rozumieniu ustawy o działalności 
lecznicze.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień 
wynikających z treści niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.
2. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 10:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 05/05/2021
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Szpital Ogólny im. dr. Witolda Ginela, pok. 113 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.

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:
II kwartał 2023 r.

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

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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23.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo 
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.
23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2021
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