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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:99362-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Ełk: Usługi przygotowywania posiłków
2012/S 61-099362

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
ul. Baranki 24
Osoba do kontaktów: Tomasz Formejster
19-300 Ełk
POLSKA
Tel.:  +48 876219650
E-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
Faks:  +48 876219633
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.promedica.elk.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w „ Pro-Medica ” w Ełku Sp. z
o. o. wraz z najmem pomieszczeń do zapewnienia świadczenia usługi żywienia pacjentów z jednoczesnym
dostosowaniem istniejących pomieszczeń pod kuchnię.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pro-
Medica w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24; 19-300 Ełk, POLSKA.
Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych
w „ Pro-Medica ” w Ełku Sp. z o. o. wraz z najmem pomieszczeń do zapewnienia świadczenia usługi żywienia
pacjentów z jednoczesnym dostosowaniem istniejących pomieszczeń pod kuchnię.Usług żywienia pacjentów
z oddziałów: gruźlicy chorób płuc i chemioterapii, położniczego, ginekologicznego, ośrodka chirurgii ogólnej
bariatrycznej i onkologicznej, pediatrycznego, rehabilitacji z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej, chorób
wewnętrznych i chemioterapii, kardiologii, rehabilitacji kardiologicznej, ZPO/ZOL, AiIT wraz z wymianą
części: zastawy stołowej, wkładów i pokryw GN zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz z zakupem tac do
serwowania posiłków. Szacunkowa roczna ilość zamawianych osobodni wyniesie 60.000+10 % rocznie i
5000+10 % miesięcznie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany dziennej ilości posiłków (każdy
posiłek) uzależnioną od ilości hospitalizowanych pacjentów i poniesie koszty za faktyczną ilość zamówionych i
dostarczonych posiłków.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55321000, 55322000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa roczna ilość zamawianych osobodni wyniesie 60.000+10 % rocznie i 5000+10 % miesięcznie.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany dziennej ilości posiłków (każdy posiłek) uzależnioną od ilości
hospitalizowanych pacjentów i poniesie koszty za faktyczną ilość zamówionych i dostarczonych posiłków na 7
lat.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 84 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
150 000,00 PLN
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III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Przelew 30 dni.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia wspólnie lub indywidualnie. Wykonawcy ubiegajacy sie
wspólnie o zamóweinie musza zawrzeć umowę regulujacą ich wspólpracę.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) posiadania uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
1) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca musi
złożyć informację banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których posiada
rachunek,potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę nie mniejszą niż 2
000 000,00 PLN.
2) Opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 200 000,00 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia tj.: zatrudnienie co najmniej 1 dietetyka do planowania żywienia i przygotowywania
posiłków wraz z informacjami na temat jego i kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez niego czynności oraz kopią świadectwa
ukończenia szkoły. warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w posiadaniu
kuchni (umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający dysponowanie lokalem), która na wypadek
przedłużającego się remontu kuchni lub awarii będzie wykorzystywana do świadczenia usług na rzecz
Zamawiającego.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. cena. Waga 80
2. jakość usług. Waga 20

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
987/2012

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 25,00 PLN
Warunki i sposób płatności: Niniejszą SIWZ można pobrać za odpłatnością 25 PLN + VAT + opłata pocztowa w
siedzibie zamawiającego „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o.o. ul. Baranki 24, 19-300 Ełk, pokój 027/A.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
7.5.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 7.5.2012 - 10:30

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd zamówień Publicznych
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ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej, określone w dziale
VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 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. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w formie pisemnej.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.3.2012

http://www.uzp.gov.pl
http://http://www.uzp.gov.pl

