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Znak sprawy: DOZ.383.7.2017 
 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

DOTYCZY: 

PRZETARGU    NIEOGRANICZONEGO  O WARTOŚCI 

PRZEKRACZAJĄCEJ  209 000 EURO  NA 

 
ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIOWYCH DLA PACJENTÓW 

SAMODZIELNEGO   PUBLICZNEGO   ZESPOŁU   GRUŹLICY  I  CHORÓB  PŁUC  

 

 CPV: 
15894220-0 Posiłki szpitalne 

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

55322000-3 Usługi gotowania posiłków 

55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

 

I. INFORMACJE  OGÓLNE. 

 

NAZWA:  Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc 

ADRES:    ul. Jagiellońska 78, 10-357 Olsztyn 

KRS 0000000456,  NIP 739-29-54-808, REGON 000295739 

STRONA  INTERNETOWA: www.pulmonologia.olsztyn.pl 

 
na podstawie art. 39  ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień  publicznych  (Dz. U. z 2015 

roku, poz. 2164 ze zmianami), zwanej dalej Ustawą, przeprowadza postępowanie w drodze przetargu 
nieograniczonego powyżej 209 000 euro. 

 

II.    INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW. 

 

1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią wszystkich materiałów wchodzących w skład 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanych dalej SIWZ. 
2.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

III. OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA. 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: przygotowania, dostawy całodziennych 

posiłków dla pacjentów Zamawiającego, mycie termoportów, wkładów GN z oddziałów szpitala oraz 
najem w siedzibie Zamawiającego pomieszczeń niezbędnych do wykonania zadania. 

2. Zakres zamówienia obejmuje całodzienne wyżywienie  pacjentów z podziałem na  diety określone w 

Załączniku Nr  6 do SIWZ. 
3. Posiłki do szpitala  winny być dostarczane o ściśle ustalonych porach dnia: 

a) śniadanie – godzina 07:45 

b) obiad       – godzina 12:45 
c) kolacja     – godzina 17:15 

7. Orientacyjna liczba pacjentów wynosi około 160 dziennie, tak więc Wykonawca będzie zobowiązany 

do dostarczenia 175 200 posiłków przez cały okres trwania umowy. Wyżywienie dla jednego pacjenta 

składa się z 3 posiłków (śniadanie składające się z zupy mlecznej, drugiego dania i napoju,  obiadu 
składającego się z dwóch dań  i napoju oraz kolacji), a także 5 lub 6 posiłków dziennie  dla różnych diet 

specjalnych, przy zachowaniu zasad prawidłowego żywienia chorych w szpitalach. Dodatkowe posiłki 
powinny być pakowane zbiorczo dla każdego oddziału, osobno – każda porcja. W przypadku diety 
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cukrzycowej Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na śniadanie zup bezmlecznych 
(urozmaiconych) lub produktów zastępczych. 

4. Diety podstawowe stanowią około 50 % ogólnej liczby posiłków, dieta lekkostrawna  około 30%, a diety 

specjalne około 20%. 

5. Wyjątek co do ilości dostarczanych posiłków stanowi okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku                       
i Wielkanocy, w którym ilość posiłków może zmniejszyć się nawet o 50%. 

8. W okresie świąt oraz okazyjnych uroczystości (np. Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc) 
Wykonawca zobowiązany jest przygotowywać  potrawy tradycyjne, w tym dodatki cukiernicze. 

6. Procentowe zapotrzebowanie na energię dziennej racji pokarmowej 3 posiłków dziennie powinno 

wynosić:  
   a) śniadanie około 30%, 
   b) obiad około        45%,  

   c) kolacja około     25%. 
9.    Sporządzone posiłki muszą odpowiadać wszelkim rygorom recepturowym, smakowym, estetycznym                      

i zdrowotnym przy szczególnym zachowaniu aktualnie obowiązujących, norm dziennych racji 

pokarmowych  opracowanych w wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia pn. „Zasady prawidłowego 
żywienia chorych w szpitalach”.   

10.  Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i 

Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). 
11.   Wykonawca gwarantuje, iż będzie produkował posiłki z naturalnych produktów, metodą tradycyjną, 

nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy itp.) 

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w posiłkach produktów seropodobnych i margaryny. 
12. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia dziennych jadłospisów w formie zbiorczej 

obejmującej min. 10 dni. Posiłki nie mogą się powtarzać przez okres min. 10 dni, zupy mleczne przez 

okres 7 dni. Raz na siedem dni Wykonawca zobowiązany jest przygotować kolację „na ciepło”.  
Jadłospis winien być przedstawiony do akceptacji osobie wyznaczonej przez Zamawiającego z 7 
dniowym wyprzedzeniem.  

13. Wykonawca będzie podawał codzienny jadłospis do wiadomości pacjentów i personelu w sposób  
zwyczajowo przyjęty u Zamawiającego najpóźniej przed śniadaniem danego dnia. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 roku 

w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, Wykonawca ma obowiązek 
umieszczenia w jadłospisie przedstawionym pacjentom  informacji o substancjach lub produktach 
powodujących alergie lub reakcje nietolerancji, czyli o potocznie zwanych „alergenach”. Informacje 

te muszą być dobrze widoczne dla pacjentów.  
14.   Zamawiający będzie zgłaszał elektronicznie (e-mailem) ilości posiłków oraz rodzaje diet z 

wyprzedzeniem, tj. poprzedniego dnia do godziny 14:00, za wyjątkiem soboty, niedzieli i śniadania w 

poniedziałek, gdy zapotrzebowanie musi być złożone  w piątek do godziny 14:00. W przypadku świąt 
zapotrzebowanie składane jest w ostatni dzień roboczy przed świętami. 

15. Modyfikacja zamówienia (rodzaj diety i ilość posiłków) będzie odbywać się telefonicznie lub faxem w 

dniu złożenia zapotrzebowania do godziny 14:00. W przypadku nagłych przyjęć, telefonicznej zmiany 
ilości posiłków i rodzajów diet może dokonać pielęgniarka dyżurna.  

16. Wykonawca zapewni możliwość telefonicznego zamówienia  dodatkowych posiłków dla pacjentów w 

godzinach 14:00 - 18:00 i 5:00 - 9:00.  
17. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wraz z posiłkami ilościowego i rodzajowego wykazu 

przekazywanych  posiłków z podziałem na diety i oddziały, potwierdzone każdorazowo imiennie przez 

osoby odbierające posiłki. 
18. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć posiłki dla pacjentów przyjętych po godzinach zgłoszeń 

korekt - tzw. suchy prowiant w postaci pakowanych hermetycznie wędlin, serów itp.  

19. Pod pojęciem posiłku należy rozumieć zestaw potraw o określonej wielkości porcji, przygotowany 
zgodnie z zasadami wskazanej diety i spełniający określone w zamówieniu szczegółowe wymagania 
Zamawiającego.  

20. Minimalna  wymagana gramatura potraw gotowanych, gotowych do spożycia: 
  - zupy  350g   
- ryż, kasze, makarony  200g (do II dania obiadowego) 
- ziemniaki - gotowane 250g   

- drób, mięsa b/kości   minimum 80g -100g,  I gatunek 
- drób  z /kością  minimum  po  250g                                                                                
- wędliny   50g   

- pasty       80g  
- pieczywo – pszenne, żytnie 150g 
- masło  - minimum po 15g   

- surówki, sałatki  od 80g do150g 
- napoje (kawa, herbata, kakao) 250 ml 
- ryby: smażone, gotowane od 100g do 120g 

21. Zawartość energii i składników odżywczych w dziennych racjach pokarmowych pacjentów powinna 
wynosić:   energia – 2000 kalorii, białko ogółem 75-80g,  tłuszcz 65g, węglowodany przyswajalne 275g, 
błonnik pokarmowy 30-40g. Białko ogółem 15,5%, tłuszcz 29,5%, węglowodany 55% sumy  dobowego 

zapotrzebowania energetycznego. 
22. W całodziennych jadłospisach  oprócz składników podstawowych muszą znajdować się dodatkowo  
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warzywa, owoce bądź ich przetwory. Wszystkie jadłospisy muszą posiadać wyszczególnioną 
gramaturę mięs, sosów, surówek oraz owoców i warzyw dołączonych do posiłków w formie 
dodatków. Wykonawca zapewni dodatkowo pacjentom  Oddziału onkologii z pododdziałem 

chemioterapii nowotworów  w całodziennym jadłospisie warzywa i owoce poprawiające wygląd 
estetyczny posiłku (np. pacjent otrzyma sałatę zieloną, szczypior, koper, pomidory itp.). 

23. Oddział onkologii z pododdziałem chemioterapii nowotworów  posiada 30 miejsc. 

24.    Informację o kaloryczności i wartości odżywczej, Wykonawca dostarczy na prośbę Zamawiającego w 
wybranym przez Zamawiającego dniu. 

25. Ponadto Wykonawca zapewni suchy prowiant składający się z porcji 500g, hermetycznie pakowanej  

żywności typu: dżem lub miód, który będzie wliczony w cenę usługi. Wyżej wymieniony prowiant 
będzie dostarczany 1 x w tygodniu (w każdy poniedziałek) do Oddziału onkologii z pododdziałem 
chemioterapii nowotworów i 1 x w miesiącu  (w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca) do każdego 
z czterech pozostałych oddziałów.  

26. Do każdego posiłku Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia płynów (herbata, kompot), w tym 
3 razy w tygodniu kawa na mleku do śniadania, a raz w tygodniu (niedziela) kakao. 

27. Wykonawca zapewni w razie konieczności, możliwość dodatkowego zamówienia zup dla pacjentów 

nowo przyjętych. 
28. Wykonawca zapewni jeden pełen  posiłek wzorcowy śniadania i obiadu. 
29. Wykonawca w pełni odpowiada za zgodne z normami żywienie pacjentów oraz przestrzeganie 

przepisów sanitarno – epidemiologicznych. 
30. Temperatura posiłków podawanych na gorąco musi mieć co najmniej: zupa 75°C, II danie (mięso, sos, 

ziemniaki itp.) 65°C, kawa, herbata  75°C, dla dodatków węglowodanowych podawanych na ciepło 

55°C. 
31.    Temperatura dla posiłków schłodzonych ma wynosić  10°C.  
32. Wykonawca przed wydaniem posiłków do spożycia  pobiera próbki żywności  zgodnie                                      

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku  w sprawie pobierania                                         
i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 
80, poz. 545).  

33.    Posiłki winny być rozdzielone w termoportach według oddziałów. 
34.  Posiłki muszą być dostarczone (w razie potrzeby z użyciem windy posiłkowej) w pojemnikach typu  

termoport z wkładami GN gwarantującymi utrzymanie właściwej temperatury posiłku do 

pomieszczeń: 
a)  Oddziału rehabilitacji pulmonologicznej z Ośrodkiem Rehabilitacji Dziennej – pomieszczenie   

dystrybucji posiłków, 

b)  Oddziału alergologiczno-pulmonologicznego – pomieszczenie  dystrybucji posiłków, 
c)  Kliniki Pulmonologii – oddziału pulmonologicznego – pomieszczenie dystrybucji posiłków, 
d)  Oddziału pulmonologicznego z pododdziałem gruźlicy  – pod drzwi kuchenki oddziałowej, 

e)  Pododdziału gruźlicy – do śluzy pododdziału, 
 f) Oddziału onkologii z pododdziałem chemioterapii nowotworów – pomieszczenie dystrybucji 

posiłków 

35.  Posiłki w pojemnikach GN do oddziałów należy dostarczać windą posiłkową czystą, a brudne 
pojemniki GN transportować do zmywalni windą posiłkową brudną. Za dystrybucję posiłków w 
oddziałach odpowiada Zamawiający. 

36.  Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie i na swój koszt, w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego, dwóch zamykanych pojemników o pojemności ok. 100 l każdy, 
niezbędnych do składowania odpadów pokonsumpcyjnych. Po każdym odbiorze pojemników                       

z odpadami, Wykonawca winien pozostawiać, wymiennie czyste pojemniki. 
37.  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odbierać co najmniej jeden raz dziennie odpady 

pokonsumpcyjne  z wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca i ponosi odpowiedzialność za 

właściwe z nimi postępowanie  oraz ich utylizację zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
38.   Odpady pokonsumpcyjne z Pododdziału gruźlicy są odbierane  przez specjalistyczną  firmę zajmującą 

się utylizacją tego typu odpadów, w związku z tym przedmiot zamówienia nie obejmuje swym 
zakresem odbioru pokonsumpcyjnych odpadów zakaźnych. 

39.   Wykonawca zapewnia środek transportu i sprzęt do przewozu posiłków. Naczynia transportowe muszą 
być szczelnie zamykane, nieuszkodzone, zapewniające utrzymanie właściwej jakości i temperatury 
potraw oraz muszą mieć oznaczenie oddziału/kliniki. 

40.   Środek transportu musi posiadać widocznie wyeksponowaną instrukcję oraz harmonogram, dotyczący 
mycia i dezynfekcji pojazdu.  

41.    Wykonawca udostępni na czas trwania umowy: 

a)   trzy wózki bemarowe zamykane, ze stali nierdzewnej o pojemności 3xGN1/1 i głębokości komory    
h=200 mm. Bemary powinny posiadać trzy niezależne zbiorniki z indywidualnym ogrzewaniem,                   
a elementy grzejne nie mogą być zanurzone w wodzie, lecz umieszczone pod zbiornikiem, 

przekazując ciepło w sposób pośredni. Bemary winny być wyposażone w rozsuwany blat 
ułatwiający wydawanie posiłków oraz w nieogrzewaną szafkę z 3-skrzydłowymi drzwiczkami 
służącą do umieszczania w nich pojemników gastronomicznych. Bemary winny posiadać wymiary 

minimalne: szerokość: 1320 mm, głębokość: 690 mm, wysokość: 900 mm, moc znamionowa 2,1 kW.  
b)  trzy wózki bemarowe  zamykane,  ze stali nierdzewnej  o pojemności 2xGN1/1 i głębokości komory 

h=200 mm. Bemary powinny posiadać dwa niezależne zbiorniki z indywidualnym ogrzewaniem,                

a elementy grzejne nie mogą być zanurzone w  wodzie, lecz  umieszczone pod zbiornikiem, 
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przekazując ciepło w sposób pośredni.  Bemary winny być wyposażone w rozsuwany blat 
ułatwiający wydawanie posiłków oraz w nieogrzewaną szafkę z 2-skrzydłowymi drzwiczkami 
służącą do umieszczania w nich pojemników gastronomicznych. Bemary winny posiadać wymiary 

minimalne: szerokość: 930 mm x głębokość: 690 mm x wysokość 900 mm, moc znamionowa: 1,4 
kW.  

42.  Wózki, o których mowa w pkt 41 lit. a) i b) winny być nowe lub używane, lecz nie starsze niż trzy lata, 

ponadto, wózki winny być wyposażone w koła jezdne nie rysujące podłogi i nie brudzące.  Koszty 
związane z naprawami i konserwacją w/w wózków bemarowych ponosi Wykonawca.  

43.  Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia ilości wózków o 1 szt. w trakcie realizacji umowy. 

Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało zwiększenie wynagrodzenia. 
44. Wykonawca wyposaży poszczególne miejsca dystrybucji posiłków w porcjonetki (łyżki wazowe – 360 

ml, porcjonetka do ziemniaków, past twarogowych, dżemów), które pozwolą dokładnie odmierzyć 
wielkość porcji zgodnie z gramaturą.  Porcjonetki winny być z materiałów umożliwiających wyparzanie 

w 95ºC. Wykonawca winien podać pojemność zakupionych porcjonetek. 
45.   Wykonawca w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, będzie uzupełniać porcjonetki na 

oddziałach i w klinice. Ponadto, Wykonawca zabezpieczy oddziały i klinikę w sprawne termometry do 

pomiaru temperatury posiłków wraz  z pojemnikami do ich przechowywania. 
46. Pojemniki GN i termoporty będą myte i dezynfekowane w pomieszczeniach dzierżawionych od  

Zamawiającego zgodnie z technologią systemu GHP i GMP.  Wykonawca winien zaopatrzyć 

dzierżawione pomieszczenia w odpowiednią zmywarkę. 
47. Sprzęt i środki  niezbędne do mycia i dezynfekcji termoportów, wkładów GN zapewnia Wykonawca 

usługi. 

48.    Pomieszczenia kuchenne, w których Wykonawca będzie przygotowywał posiłki winny spełniać wymogi 
higieniczno-sanitarne konieczne do prowadzenia zbiorowego żywienia. Za stan sanitarno-higieniczny 
w/w pomieszczeń odpowiada Wykonawca (min. porządek, remonty, naprawy). 

49.   Zamawiający wyznaczy pracownika  do kontroli stanu sanitarno – higienicznego dzierżawionych przez 
Wykonawcę pomieszczeń. 

50.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do:  

        a)   kontroli procesu produkcji posiłków w siedzibie Wykonawcy przez wyznaczonego pracownika, 
  b)   wykonywania okresowych badań czystości mikrobiologicznej w siedzibie Wykonawcy z: 

powierzchni  kontaktujących się z żywnością, ze sprzętów, rąk personelu przygotowującego posiłki, 

odzieży ochronnej tego personelu, termoportów itp. na koszt Wykonawcy. W przypadku  wyników 
niekorzystnych, w ciągu 7 dni zostaną pobrane próby kontrolne. 

   c)  audytu świadczonej usługi w siedzibie Zamawiającego, który dotyczyć będzie przygotowywania 

posiłków, jakości wytwarzanych posiłków, kontroli pod względem sanitarno-higienicznym, 
sanitarno-epidemiologicznym, 

         d)  poinformowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej o uchybieniach stwierdzonych podczas audytu, 

bądź niekorzystnych wynikach badań mikrobiologicznych. 
         e) wglądu do protokołów kontroli przeprowadzonych przez nadzór sanitarno-epidemiologiczny, 

badań wody, badań czystości mikrobiologicznej powierzchni kontaktujących się z żywnością, 

        f)   kontroli czystości środka transportu. 
51. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zaleceń organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

Państwowej Inspekcji Pracy, służb ppoż.,  HACCP, itp. 

52.  Pracownicy Wykonawcy realizujący zamówienie powinni je wykonywać w odpowiednim ubraniu 
roboczym zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie. 

53. Wykonawca będzie przygotowywał i wydawał posiłki zachowując wymogi sanitarno – 

epidemiologiczne   w zakresie personelu i warunków produkcji oraz ponosi odpowiedzialność za ich 
przestrzeganie (zasady GHP – Dobra Praktyka Higieniczna, GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna, 
HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontrolnych). 

54.   Wykonawca powinien posiadać wymagane uprawnienia i pozwolenia na wykonywanie usługi wraz                       
z decyzją  organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej (kuchnia, środki transportu). 

55.   Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z zakupionych przez siebie produktów. 
56.   W ciągu 3 dni od podpisania  umowy Zamawiający powoła Komisję, która będzie dokonywała  oceny 

jakości wykonywanej usługi, a także  kontroli wykonania postanowień  zawartej na skutek niniejszego 
postępowania umowy. 

57.   Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu posiłków w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

jakościowych np. posiłek niezdatny do spożycia z powodu przeterminowanych produktów (pleśń, 
niewłaściwy kolor, zapach), niedogotowanych, zanieczyszczonych, zupy o niewłaściwej konsystencji, 
rozpadających się porcji mięsa, na podstawie PROTOKOŁU ZWROTU POSIŁKÓW/PROTOKOŁU 

NIEZGODNOŚCI (Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ). W miejsce zakwestionowanych posiłków muszą być 
dostarczone właściwe  w trybie pilnym, maksymalnie do 60 minut od momentu zgłoszenia. 

58.   Pracownicy transportu realizujący usługę, muszą posiadać odzież ochronną zapewniającą 

zachowanie wymagań higieniczno-sanitarnych oraz identyfikatory imienne z nazwą Wykonawcy. 
59.   W związku z Wytycznymi Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącymi zasad przygotowania służby 

zdrowia do działań w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych, sytuacji kryzysowych, 

zagrożenia państwa i w czasie wojny Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług 
żywieniowych, także w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 
wojny. 

60.   Usługi objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, a w szczególności: 
a) Rozporządzeniem (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 roku       

ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski 

Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa 
żywności (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.31.1 ze zmianami),  

b) Rozporządzeniem (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku  

w sprawie higieny środków spożywczych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L.139.1),  
c) Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017, poz. 149 ze 

zmianami), 

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków                           
i napojów (Dz. U. Nr 60 poz. 279 ). 

61.  Za najem pomieszczeń niezbędnych do wykonywania usługi Zamawiający będzie pobierał 

miesięcznie  opłaty w następującej wysokości: 
a) czynsz za 39,00m² - 900,00 zł netto + VAT, 
b) energia elektryczna - zużycie wg podlicznika x stawka netto dostawcy energii + podatek VAT, 

c) woda ciepła i ścieki - ryczałt - 390,00 zł netto + VAT. 
62.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia wysokości opłat  w sytuacji wzrostu cen mediów 

(prąd, woda, ścieki), z których będzie korzystał Wykonawca. 
63.   Projekt technologiczny pomieszczeń przekazanych przez Zamawiającego do wynajęcia stanowi 

Załącznik  Nr  5 do SIWZ. 

64.   Okres realizacji zamówienia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (od śniadania w pierwszym dniu 

do kolacji w ostatnim dniu obowiązywania umowy). 

65.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.  
66.   Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 

67.   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
68.   Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
69.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

70.   Zamawiający nie określił w SIWZ wymagań,  o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 
71.  Zamawiający, zgodnie z art. 36 a ust. 2 pkt 1,  zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

wykonawcę czynności polegających na przygotowywaniu całodziennych posiłków dla pacjentów. 

72.   Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie  art. 67 ust. 
1 pkt 7 Ustawy do wysokości 30% zamówienia podstawowego. W takim przypadku Wykonawca 
zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami  i cenami jednostkowymi 

wynikającymi ze złożonej w niniejszym postępowaniu oferty lub korzystniejszymi dla Zamawiającego. 
 
IV.  WYMAGANIA   DOTYCZACE   ZATRUDNIENIA   NA  UMOWĘ  O  PRACĘ  - ART. 29 ust. 3a USTAWY.  
 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji zamówienia wykonujące czynności 
kucharza były zatrudnione przez Wykonawcę  na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).  
2.  Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy                

o pracę przez cały okres realizacji umowy, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną 
lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na 
to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności.  

3. Najpóźniej w dniu przystąpienia do realizacji umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu 
oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności, o których mowa w pkt 
1, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno 

określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane oraz być opatrzone datą i podpisem 
osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 

4.  W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, 

Zamawiający jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 
potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania 
świadczenia.  

 

V.  WARUNKI  UDZIAŁU   W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA    OCENY SPEŁNIANIA   

TYCH   WARUNKÓW. 

 
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednio 

przygotowaną ofertę  oraz: 

1.1 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy, 

      a także spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

1.2   kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, tj.: 

a) posiadają aktualną decyzję i zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organu  właściwego miejscowo (pod względem lokalizacji zakładu 
przygotowującego posiłki) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

potwierdzającą, że obiekt spełnia wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie 
produkcji i w obrocie środkami spożywczymi oraz do  zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej  
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tych artykułów w zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych 
składników  żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  lub 
obrotem nimi. Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  winna zawierać 

zezwolenie na prowadzenie  żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym, 
b) posiadają aktualną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

właściwego ze względu  na siedzibę Wykonawcy zatwierdzająca środek transportu służący do 

wykonywania zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania sanitarne  do celów 
przewozu środków spożywczych (posiłków);  

1.3  zdolności technicznej lub zawodowej, a mianowicie:   

a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonali/wykonują co najmniej dwie usługi przygotowywania oraz dostarczania żywności do 

szpitali o wartości nie niższej niż 2 000 000,00 zł każda, z podaniem odbiorcy usługi,  wartości 
przedmiotu zamówienia oraz dokumentów  poświadczających, że ta usługa została/jest 
wykonana/wykonywana należycie; 

c) posiadają certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne 
punkty kontroli). 

1.4 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a mianowicie – posiadają ubezpieczenie  od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej   z przedmiotem 

zamówienia na kwotę min. 1000 000,00 zł. 
2.  Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 Ustawy, Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

2.1.  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233 z późn. zm.);  

2.2  który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,                   

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych. 

 

VI.  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ   I   DOKUMENTÓW,   JAKICH WYMAGA  ZAMAWIAJĄCY. 

 

1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej JEDZ) w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument stanowi 

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaniechanie tego obowiązku będzie 

stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy. 

2. Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa w postępowaniu w terminie wskazanym w 
wezwaniu  Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp (spełnianie warunków udziału w postępowaniu):  
2.1   aktualna  decyzja i zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organu właściwego miejscowo/ pod względem lokalizacji zakładu przygotowującego posiłki 

/Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  potwierdzającej, że obiekt spełnia 
wymagania konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i w obrocie środkami 
spożywczymi oraz do  zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej  tych artykułów   w zakresie 

produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników  żywności oraz 
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością  lub obrotem nimi. Decyzja 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  winna zawierać zezwolenie na prowadzenie  

żywienia zbiorowego i realizację usługi w systemie cateringowym, 
2.2   aktualna decyzja właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze 

względu  na siedzibę Wykonawcy zatwierdzającej środek transportu służący do wykonywania 

zamówienia jako spełniający odpowiednie wymagania sanitarne  do celów przewozu środków 
spożywczych (posiłków), 

2.3 wykaz min. 2 usług przygotowywania oraz dostarczania żywności do szpitali, o wartości nie 

mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda, wykonanych  nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat 
przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem  wartości, dat realizacji, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których usługi te zostały wykonane wraz załączeniem dowodów określających czy usługi te 
zostały/są wykonane/wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  w 
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

2.4 certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP (analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli). 

2.5  opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
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ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej              
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 1000 000,00 zł (należy dołączyć potwierdzenie opłaty 
składki/ek). 

2.6 odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  
2.7 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 

2.8 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń              
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument            
potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne   

lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub 
              inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
              w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

              uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
              lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
3.   Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ). W przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 24 ust. 1 
pkt 23 ustawy, wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.  

4.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 8 do SIWZ.  

6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 2.  

7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy.  

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu,                        

o których mowa w pkt 2, nie potwierdzają przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego:  
9.1.   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
9.2.   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.  
9.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa także oświadczenie w formie JEDZ dotyczące tych podmiotów.  
10.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu  

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także 

JEDZ.  
11.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że  nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

12.   Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.6 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert.  
13.   Dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.7 i 2.8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
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14.  Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.6, 2.7 i 2.8, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

15.   W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego  siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

przedłożonego dokumentu. 
16.   Pozostałe dokumenty, które należy dołączyć do oferty:  

   16.1  wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - Załącznik Nr 1, 

   16.2  aktualne pełnomocnictwo udzielone osobie podpisującej dokumenty ofertowe, o ile jej  prawo 

do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu               
rejestrowego, 

17.   Wykonawca jest zobowiązany najpóźniej przed  zawarciem umowy przedłożyć Zamawiającemu:                                   

 a) umowę konsorcjum, jeżeli ofertę składa konsorcjum, 
         b) umowę spółki cywilnej, jeżeli ofertę składa spółka cywilna, 

         c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IV, pkt 3 SIWZ. 
18.   Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów, które łącznie ubiegają się o udzielenie zamówienia 

- konsorcja (tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej) musi spełniać następujące wymagania: 
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą najpóźniej przez zawarciem  

umowy dostarczyć   kopię umowy o swojej współpracy w zakresie realizacji niniejszego zadania, 

b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić Pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego a takie pełnomocnictwo 

musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 
c) Każdy z uczestników Konsorcjum dołączy do oferty oświadczenie, że w przypadku wygrania 

przetargu, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego. 

19.  Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie złożyć 
dokument określony w pkt 1 niniejszego Rozdziału. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 18 lit. b) winien 

złożyć dodatkowe oświadczenie, że wszystkie podmioty tworzące konsorcjum łącznie spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 2-3 Ustawy. Pozostałe dokumenty mające na celu 
potwierdzenie spełniania wymogów SIWZ oferenci mogą złożyć wspólnie. 

20.   Oferta składana przez spółkę cywilną musi zawierać: 
  a) wszystkie dokumenty wymienione w SIWZ, 

   b) każdy ze wspólników musi oddzielnie złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1 niniejszego 

Rozdziału. 
21.   Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, 

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 

VII.  INFORMACJA  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI. 

 
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. 

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1030). 

3.    Zamawiający dopuszcza składanie korespondencji za pomocą faksu na numer (89) 532 29 76 lub w 

formie elektronicznej alis@pulmonologia.olsztyn.pl. Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, 
jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu,  a druga strona 

niezwłocznie potwierdziła fakt jej otrzymania. 
4.    Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane 

do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 

5.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6.   Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed 

upływem terminu składania ofert, pod warunkiem,  że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert.  
7.      Każdy Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia faktu otrzymania wniosku, zawiadomienia oraz 

informacji przesłanych faksem bądź drogą elektroniczną. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się 

do potwierdzania, na żądanie Wykonawcy wszelkich wniosków, zawiadomień oraz informacji.  
8.    Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt 6, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 
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9.     Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu,  o którym mowa w pkt 6, lub dotyczy   
udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania.  

10.  Treść zapytań i udzielone odpowiedzi Zamawiający bez ujawnienia źródła zapytania, zamieści na 

stronie internetowej www.pulmonologia.olsztyn.pl pod treścią ogłoszenia, a także prześle wszystkim 

wykonawcom, którym na ich wniosek przesłano SIWZ.  
11.  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – informacja taka zostanie 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SIWZ wraz z 
załącznikami.  

12.  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania  
Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie 

to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną 
wszyscy Wykonawcy, którym przekazano SIWZ. Pozostali, którzy pobrali SIWZ z internetu uzyskają 
informację na stronie internetowej, na której została zawarta SIWZ wraz z załącznikami. Wszelkie prawa 

i zobowiązania Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu 
terminowi. 

13.   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
14.  Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  Agnieszka Lis-Nowacka, Kierownik 

działu organizacji i zamówień publicznych, tel. (89) 532 29 66, e-mail:  alis@pulmonologia.olsztyn.pl.   

 

VIII.   WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM. 

 

1. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga  wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł 

(słownie: osiem tysięcy złotych). 

2.  Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a)  pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium S.A   77   1160   2202  0000  0000  

6193  7410,  

b)  poręczeniach bankowych  lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym 
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

     c)   gwarancjach bankowych, 

     d)   gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                                                                                      
      e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2   ustawy z dnia  9   

listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 

1804).  

3. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna winno być przesłane na adres Zespołu do dnia 27.07.2017 

roku do  godz. 10:00,  w  osobnej  kopercie  z nazwą Wykonawcy, z dopiskiem „WADIUM – ŚWIADCZENIE 

USŁUG ŻYWIENIOWYCH DLA PACJENTÓW SPZGiCHP w OLSZTYNIE” (zaleca się dołączenie do oferty 

dowodu przelewu, bądź kopii dokumentów określonych w pkt 2 lit. b do e). 
4.   Zamawiający zwraca niezwłocznie  wadium w przypadkach określonych w art. 46 ustawy.     

 

IX.   TERMIN  ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.   

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3.  Co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający  może tylko raz 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 może złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. 
2. Dokumenty winny być przedłożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem na każdej stronie przez osobę/y uprawnioną/e lub upełnomocnioną do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy.  
3.  Oferta winna być sporządzona w języku polskim, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać 

złożoną przez siebie ofertę przed  upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że Zamawiający 

otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych 
wymagań jak składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „Zmiana lub Wycofanie”.  

4.  Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  napisaną na komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką, zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie z treścią 
formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji (Zamawiający dopuszcza 

odtworzenie tekstu formularza), z podaniem ceny ryczałtowej brutto za przedmiot zamówienia, a także 
terminu realizacji, okresu gwarancji i warunków realizacji zamówienia. Termin realizacji i okres gwarancji 
należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem 

słownym, Zamawiający przyjmie zapis podany słownie. 

http://www.pulmonologia.olsztyn.pl/
mailto:jgrabinska@pulmonologia.olsztyn.pl
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5.  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane przez Wykonawcę w toku postępowania winny być 

podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z 

zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, 
uchwały lub prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa. 

7. Oferta Wykonawcy winna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby składającej 

podpis (np. czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny 
opatrzony pieczęcią imienną). 

8.  Rażąco niska cena: 

      a) jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie                            
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

 - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 

niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2017r. poz. 847); 

-    pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
-    wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących 

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

-    wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
-    powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy; 

 b)  w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 

-  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Ustawy lub średniej arytmetycznej cen - 

wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w lit. 
a), chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

-  wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej                       

z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w lit. a); 

 c) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy. 
9.   Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a oferta zszyta w sposób 

utrudniający jej naruszalność, z zapisem na pierwszej stronie informującym o liczbie jej stron. 

10.  Z zastrzeżeniem przepisu art. 93 ust. 4 Ustawy, wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej 
złożeniem ponosi Wykonawca. 

11. Tajemnica przedsiębiorstwa:  

1) jeżeli Wykonawca zamierza w treści oferty umieścić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa 
należy je złożyć w oddzielnym zszytym pakiecie, z zaznaczeniem ich lokalizacji w spisie załączników 

do oferty. Na każdym dokumencie stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa musi widnieć napis 
„informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument niejawny, nie może być 
udostępniony innym uczestnikom postępowania”. 

2)   przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności; 
3)  sferą tajemnicy można objąć tylko takie informacje, które są znane jedynie poszczególnym osobom 

lub określonej grupie osób. Obszar ten nie może się rozciągać na informacje powszechnie znane lub 

te, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć. Informacji będącej 
tajemnicą przedsiębiorstwa nie stanowią informacje odczytane na otwarciu ofert, zgodnie z art. 86 
ust. 4 ustawy Pzp; 

4)  Zamawiający nie ujawni tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie 
mogą być one udostępnione, oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. W celu wykazania zasadności zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą uzasadnienie dokonania 

takiego zastrzeżenia. 
12.  Wszelkie zapiski, dopiski, zmiany i skreślenia dokonane w celu poprawienia własnej pomyłki muszą  

zostać zaparafowane (podpisane) przez Wykonawcę. 

13.   Ofertę należy złożyć w kopercie zaklejonej i opisanej: 
 
 

 
 
 

 



11 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Przetarg nieograniczony  na 

ŚWIADCZENIE  USŁUG  ŻYWIENIOWYCH  DLA  PACJENTÓW 

SAMODZIELNEGO   PUBLICZNEGO   ZESPOŁU   GRUŹLICY  I  CHORÓB  PŁUC  

 

Nie otwierać przed dniem 27.07.2017r. godz. 10:15 

 

 

XI.    MIEJSCE ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA   OFERT.  

 

1.  Ofertę należy złożyć w  SEKRETARIACIE  SPZGiChP w Olsztynie, ul. Jagiellońska 78, III piętro, nie później niż 

do dnia 27.07.2017 roku do  godz. 10:00 osobiście lub przesłać pocztą albo  przesyłką kurierską. 

2.  Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 27.07.2017 roku o godz. 10:15 w Sali konferencyjnej 

szpitala (obok sekretariatu), piętro III. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zmierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  

4.  Otwarcie ofert obejmuje:  

1)  część jawną, podczas której mogą być obecni Wykonawcy oraz inne zainteresowane osoby;  

           a)  w części jawnej Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
informacje dotyczące ceny, wartości procentowej wsadu do kotła, terminu wykonania 
zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach,  

      b) niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące:  

      - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
      - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach;  

c) Wykonawcy w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa w lit. b), przekazują 

Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI, pkt 3 SIWZ.  

2) część niejawną; w części niejawnej Zamawiający dokonuje oceny merytorycznej i formalnej 

złożonych ofert na podstawie kryteriów wymienionych w rozdziale XIV SIWZ.  
 

XII.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 

      
1. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu 

ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1  do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

przeliczając ilość całodziennych posiłków tj. 175 200 i ceną jednostkową netto i brutto. 

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie,              
z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu 

zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do 
przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym 

podatek VAT. 
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być 

od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną 

ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej 
określenia. 

5. Ceny w ofercie muszą być podane do dwóch miejsc po przecinku. 

 

XIII.  INFORMACJE  DOTYCZĄCE  WALUT OBCYCH, W  JAKICH  MOGĄ BYĆ  PROWADZONE   ROZLICZENIA  

MIĘDZY  ZAMAWIAJĄCYM  A  WYKONAWCĄ.  

 
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej. 

 

XIV.    KRYTERIUM  OCENY  OFERT. 

 

 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami : 

 
a) Cena: waga max. 60 %    (60pkt)               

 

                             wartość najtańszej oferty 

 C =        _____________________________________________  x 60% x 100 

                                   wartość oferty badanej      
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b) Deklarowany wsad do kotła: waga max. 40 % (20pkt) 

 
Wykonawca w formularzu ofertowym składa deklarację o wartości  artykułów spożywczych wyrażonej 
procentowo w uśrednionej dziennej stawce wyżywienia jednego pacjenta Zamawiającego. 

Zamawiający określa następujące wartości procentowe tzw. wsadu do kotła, na podstawie których 
dokona porównania i oceny złożonych ofert: 
60%  stanowi minimalny, obowiązkowy dla Wykonawcy wsad do kotła 

 
a)  60%  uśrednionej dziennej stawki wyżywienia –   0 pkt 
b)  65%  uśrednionej dziennej stawki wyżywienia -    5 pkt 

c)  70%  uśrednionej dziennej stawki wyżywienia -  10 pkt 
d)  75%  uśrednionej dziennej stawki wyżywienia -  15 pkt 
e) 80%  uśrednionej dziennej stawki wyżywienia -  20 pkt 

 
Aby uzyskać punkty w w/w kryterium Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty przykładowy, 10 
dniowy jadłospis z „gramówkami” uwzględniający oferowany wsad do kotła. 

 

c) Odległość: waga max. 20% (20pkt) 

 
Waga ta rozumiana jest jako odległość (najkrótszą trasą samochodową) z kuchni, w której Wykonawca 
będzie przygotowywał posiłki do Samodzielnego publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie. 

 
Oceny tym kryterium Zamawiający dokona na podstawie informacji dotyczących dokładnego adresu, 
gdzie znajdują się pomieszczenia kuchni Wykonawcy, w których będą przygotowywane posiłki dla 

SPZGiChP w Olsztynie,  zamieszczonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym wg poniższej punktacji: 
 
a) odległość do 50 km     20 pkt 

b) odległość od 51 km do 100 km  10 pkt 
c) odległość 101 km i więcej     0 pkt 
 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów w oparciu 
o następujący wzór: 
 

Oo =  C + W + O 

gdzie: 
Oo - ostateczna ocena oferty 

C - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium - cena 
W - wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium - wsad do kotła 
O - wartość punktowa uzyskana przez badana ofertę w kryterium - odległość 

 
 
Obliczenia w/w kryteriach należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Wyceniana wartość przedmiotu zamówienia musi zawierać wszystkie składniki, które  wpłyną na jej 
wartość netto,  czyli wartość pomniejszoną tylko o podatek VAT. 

 

XV.    INFORMACJE    O   FORMALNOŚCIACH,   JAKIE   POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  PO  WYBORZE  

OFERTY  W CELU  ZAWARCIA UMOWY  W  SPRAWIE   ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO. 

 

 
1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy,                 

w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

przesłanego faksem lub drogą elektroniczną. 
2.  Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,                  

o których mowa w pkt 1 jeżeli w niniejszym postępowaniu zachodzą przesłanki określone w art. 94 ust. 2 

Ustawy.  
3.  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana w 

niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy - 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
 

XVI. ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA UMOWY. 

 

Zgodnie z art. 147 ust. 1 Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
 

XVII.  ISTOTNE   POSTANOWIENIA,  KTÓRE   ZOSTANĄ    WPROWADZONE   DO  TREŚCI  UMOWY. 

 

1. Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy, 

stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 
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2.  Termin  płatności  wynosi  30  dni  od  daty otrzymania  faktury przez Zamawiającego. 

 

XVIII.  POUCZENIE   O   ŚRODKACH   ODWOŁAWCZYCH  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM   W   TOKU   

POSTĘPOWANIA   O   UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA. 

 

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują 
Wykonawcy, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.  

2.  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności , do której zamawiający 
jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3.   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.  
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej,  podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

5. 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. 
6. Pozostałe informacje na temat środków odwoławczych znajdują się w Ustawie, w Dziale VI „Środki 

ochrony prawnej”.  
  

XIX.  POSTANOWIENIA    KOŃCOWE. 

 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada  zasadom określonym w 
Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  zamówień publicznych  i zawartych w Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą. 

2.  Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu umieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu 
publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim 
Wykonawcom. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana 

Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 
  

 

Załącznik Nr 1 -   Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 -   JEDZ (Europejski Jednolity Dokument Zamówienia) 

Załącznik Nr 3 -   Projekt umowy 

Załącznik Nr 3a - Protokół reklamacji 

Załącznik Nr 3b - Protokół kontroli dystrybucji posiłków 

Załącznik Nr 4 -   Wykaz wykonanych zamówień 

Załącznik Nr 5 -   Projekt technologiczny pomieszczeń 

Załącznik Nr 6 -   Opis rodzaju diet stosowanych w SPZGiChP 

Załącznik Nr 7 -   Oświadczenie – grupa kapitałowa 

Załącznik Nr 8 -   Zobowiązanie podmiotów trzecich 

 

 

 

Dyrektor 

Irena Petryna 


