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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:110557-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Ełk: Usługi przygotowywania posiłków
2012/S 68-110557

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24, attn: Tomasz Formejster, POLSKA-19-300Ełk.
Tel.  +48 876219650. E-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl. Fax  +48 876219633.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.3.2012, 2012/S 61-099362)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:55321000, 55322000
Usługi przygotowywania posiłków.
Usługi gotowania posiłków.
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu 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,wystawionegonie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału wpostępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia wzakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
Powinno być:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie wprowadza szczególnych warunków w tym zakresie.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem
wszczęcia postępowania lub wykonuje nadal przynajmniej 1 zamówienie odpowiadające rodzajem (Za odpowiadające
rodzajem uznaje się tożsame lub podobne tj. żywienie pacjentów hospitalizowanych w szpitalu wraz z najmem
pomieszczeń do zapewnienia świadczenia usługi żywienia pacjentów z jednoczesnym dostosowaniem istniejących
pomieszczeń pod kuchnię) i wartością stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż
2 000 000,00 PLN.
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 pkt 3)
SIWZ.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie
spełnia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
a) 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
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Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 pkt
6) SIWZ.
b) 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.
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 pkt
5) SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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.
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w rozdziale V pkt 1 pkt 4)
SIWZ.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ma 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.
Potwierdzeniem spełniania tego warunku jest załączenie do ofert dokumentów, o których mowa w Rozdziale V pkt 1 pkt
2) SIWZ.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena zostanie dokonana według formuły: spełnia/nie
spełnia.
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w Postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych;
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
3) Wykaz na kwotę 2 000 000 PLN min. 1 wykonanej lub wykonywanej usługi żywienia pacjentów wraz z najmem
pomieszczeń do zapewnienia świadczenia usługi żywienia pacjentów z jednoczesnym dostosowaniem istniejących
pomieszczeń pod kuchnię. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;
4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których posiada rachunek, potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych - lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej – 2 000
000,00 PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
5) wykaz osób zatrudnionych przy świadczeniu usług w tym co najmniej 1 dietetyka do planowania żywienia i
przygotowania posiłków zgodnie z rozpisanymi dietami.
6) Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w posiadaniu kuchni (umowa dzierżawy lub inny dokument potwierdzający
dysponowanie lokalem), która na wypadek przedłużającego się dostosowania pomieszczeń na potrzeby kuchni będzie
wykorzystywana do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
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
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udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Oświadczenie Wykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24. Ustawy.


