Ogłoszenie nr 2021/BZP 00282024 z dnia 2021-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470947209
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Karasicka 51
1.5.2.) Miejscowość: Głowno
1.5.3.) Kod pocztowy: 95-015
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.5.7.) Numer telefonu: 427164377
1.5.8.) Numer faksu: 427194165
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zastepca.dyrektora@dps.glowno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.glowno.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e72c0f8-4c61-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00282024
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e72c0f8-4c61-11ec-8c2d66c2f1230e9c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.dps.glowno.pl/,
glowno_dps.bip.gov.pl, http://ezamowienia.gov.pl,
e-mail: zastepca.dyrektora@dps.glowno.pl, dps@dps.glowno.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
zastepca.dyrektora@dps.glowno.pl.
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.dps.glowno.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga
narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za
pomocą ogólnie dostępnych aplikacji (art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych
dokumentów: Wszelkie informacje na temat sposobu składania ofert zamieszczone są w SWZ.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego,
czyli może odbywać się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23.11.2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu . Każdy Wykonawca
ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia. Pytania
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Wykonawców mogą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Dom Pomocy Społecznej im.
Jana Pawła II w Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w
Głownie, 95 - 015 Głowno, ul. Karasicka 51, tel.: tel./fax 42 719 41 65, mail : dps@dps.glowno.pl ,
inspektorem ochrony danych osobowych w Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, 95 015 Głowno, ul. Karasicka 51, którym jest Mariusz Stasiak vel Stasek: z inspektorem można się
skontaktować e-mail: biuro@msvs.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu ;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy pzp;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Źródłem pozyskania danych innych osób niż wykonawca jest wykonawca składający ofertę.
* Wyjaśnienie: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. prawo sprzeciwu na podstawie art.21 RODO wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.AG.26.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 555883,22 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie
całodobowego wyżywienia pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w
Głownie (zwanego dalej – DPS w Głownie lub Domem) świadczonych przez Wykonawcę w
wynajętych od DPS w Głownie pomieszczeniach kuchennych (kuchnia i stołówka oraz
pomieszczenia magazynowe), obejmujące codzienne przygotowanie i wydawanie 4 posiłków: I
śniadanie, II śniadanie, obiad (posiłek dwudaniowy: zupa oraz II danie) i kolacja.
Zamawiający informuje, że średnio miesięczna liczba mieszkańców DPS w Głownie w ostatnich
12 miesiącach wynosiła 44 osoby, przy czym Zamawiający zastrzega, że liczba ta może ulec
zmianie, gdyż jest zależna od stanu chorobowego mieszkańców Domu i stanu obłożenia Domu.
Z tego tytułu nie należy się Wykonawcy żadne roszczenie. Jednocześnie Zamawiający
informuje, że statutowa liczba mieszkańców wynosi 62 osoby. W związku z tym, liczba
mieszkańców w 2022 r. może wzrosnąć maksymalnie do 62 osób.
2. Na całodobowe wyżywienie składają się posiłki wydawane pensjonariuszom 4Xdziennie.
3. Przygotowanie posiłków musi opierać się na n/w dietach:
3.1. normalna
3.2. dieta wątrobowa
3.3. dieta cukrzycowa
3.4. dieta przetarta
3.5. dodatek żywieniowy do diet – około 62 (przez dodatek żywieniowy Zamawiający rozumie
podstawowe produkty żywnościowe i napoje dla diety ogólnej, a w przypadku innych diet
zgodnie ze wskazaniem lekarza dostępne przez całą dobę (§ 6 ust. 6 Rozp. Min. Pracy i Polityki
społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. z 2012r. poz. 964 z
późn. zm.).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany diet w trakcie trwania całej umowy tj. mogą
zostać wyłączone lub dodane nowe diety, stosownie według indywidualnych zleceń lekarskich i
potrzeb Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić wprowadzone zmiany.
Wprowadzenie nowej diety lub zmiana diety nie może wpłynąć na cenę posiłku.
5. Oprócz posiłków, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
całodziennego dostępu do napojów (herbata, mleko) oraz pieczywa w ilości: dwóch (każdy po
500 g) bochenków chleba, dżemu 400 g, 500 g sera żółtego, dwóch 200 g kostek masła
(zawartość tłuszczu minimum 82%) do smarowania chleba - dziennie. Przy wyborze pieczywa
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należy uwzględnić przyzwyczajenia smakowe pensjonariuszy Domu.
6. Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy codziennie pisemny wykaz ilości mieszkańców
oraz wymaganych diet w terminach: obiady i kolacje do godziny 9.00 tego samego dnia,
śniadania do godz. 16.00 dnia poprzedniego.
W przypadku planowanego wyjazdu grupy mieszkańców Domu, Zamawiający zobowiązany jest
powiadomić o tym fakcie Wykonawcę, co najmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem, podając
określoną ilość posiłków (prowiant suchy) oraz
wymaganą godzinę ich wydania.
7. Podstawę do sporządzania posiłków dla mieszkańców DPS stanowić będzie uzgodniony
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jadłospis dekadowy, z uwzględnieniem diet
indywidualnych. Oferowany asortyment musi być sporządzony przez dietetyka i opatrzony
każdorazowo podpisem osoby sporządzającej oraz urozmaicony w sposób zapewniający
różnorodność i niepowtarzalność potraw w okresie 10-cio dniowym.
8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące składu posiłków i ich gramatury.
Zamawiający wymaga:
8.1 podawania do obiadu, co najmniej 3 x w tygodniu sztuki mięsa (nie mielonego, nie
podrobów) o gramaturze nie niższej niż 90 g, 2 x forma mielona lub rozdrobniona (np. kotlet
mielony, gulasz - z podziałem na gramaturę sosu i mięsa, przy czym zawartość mięsa nie może
być niższa niż 90 g), 1 x ryba (gramatura nie niższa niż 100 g), 1 x obiad jarski (placki
ziemniaczane, naleśniki, pierogi, ryż z dodatkami, itp.);
8.2 gramatury dodatków typu: ziemniaki, kasza, ryż, makaron nie niższej niż 250g
8.3 podawania, co najmniej 1 x w tygodniu porcji ciasta, bułki słodkiej lub zamiennie ciastek:
kruche, maślane lub biszkopty (o gramaturze nie niższej niż 150 g),
8.4 aby surówki podawane do obiadu powinny być zgodne z dana porą roku i dietą, podanie tej
samej surówki może nastąpić po upływie 7 dni;
8.5 podawania gorących posiłków w porze kolacji: 2 x w tygodniu np.: bigosu, gorącej kiełbasy,
kaszanki, parówki nie może być mniejsza niż 100 g;
8.6 podawania zup mlecznych w porze śniadania: poniedziałek, środa, piątek lub kakao i kawę
mleczną w pozostałe dni;
8.7 zachowania gramatury poniższych produktów w granicach (jedna porcja):
a) pieczywo nie mniej niż 150 g;
b) wędlina (różna) nie mniej niż 60 g;
c) sałatki (różne) nie mniej niż 100 g;
d) twarogi (różne) nie mniej niż 100 g;
e) ser żółty nie mniej niż 100 g;
f) produkty podawane w zestawie np.: ser - wędliny gramatura dostosowana np.: 50/50;
g) pasty (różne) nie mniej niż 100 g;
h) zupy podawane do obiadu nie mniej niż 400 ml; podawania produktów typu jogurt, kefir, mus,
galaretki, kisiele minimum 100 g, 1 raz w tygodniu - dla każdej diety;
i) kompot (nie syrop) podawany do obiadu nie mniej niż 250 ml;
j) śliwki suszone 1 raz w tygodniu jako składnik dań;
8.8. aby posiłki podawane w formie papki zawierały wszystkie składniki z jadłospisu dla
określonej diety, z wyłączeniem dodatków typu jogurt, pudding, galaretka, kisiel serwowanych
oddzielnie;
8.9. podawania owoców 1 x dziennie;
8.10. aby podawane wędliny były urozmaicone tj. wędzonki, parzone, drobiowe, wieprzowe z
zachowaniem proporcjonalności serwowania wędzonek i wędlin parzonych (nie wędzonych)
podczas układania jadłospisu dekadowego. Zamawiający nie dopuszcza podawania tylko wędlin
parzonych/konserwowych;
8.11. Zamawiający wymaga, aby w planowanych jadłospisach były uwzględnione tylko takie
wędliny, w tym również podrobowe (np. mielonka, parówka, pasztet), które w swoim składzie
zawierają co najmniej 70% mięsa;
8.12. aby nie wykorzystywać celem realizacji zamówienia żywności modyfikowanej genetycznie i
typu instant, gotowych potraw mrożonych, zup w proszku, jajek w proszku, puree
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ziemniaczanego, koncentratów białkowych, miodu sztucznego, produktów masłopodobnych,
seropodobnych oraz przygotowywania kompotu z syropów smakowych. Do posiłków nie można
używać octu, chemicznych substancji dodatkowych poprawiających smak, zapach lub barwę.
9. Każdorazowo przed I śniadaniem Wykonawca zobowiązany będzie do wywieszenia na tablicy
informacyjnej usytuowanej w stołówce dziennego jadłospisu uwzględniającego wszystkie diety
serwowane w danym dniu. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie również do przygotowania tradycyjnych posiłków świątecznych i podawania
porcji ciasta (o gramaturze 150 g) w dni świąteczne (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Nowy Rok)
oraz 1 raz w roku okazjonalnej uroczystości - w dniu wskazanym przez Zamawiającego – dla
około 100 osób. (tj. zupa, potrawy z grilla karczek, kiełbasa, kaszanka, ciasto lub słodka bułka).
Menu Zamawiający ustali z Wykonawcą na 14 dni przed planowaną uroczystością.
10. Personel niezbędny do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpiecza we własnym zakresie
Wykonawca. Na Wykonawcy ciążyć będzie obowiązek zapewnienia właściwej organizacji pracy,
sprawnego wydawania posiłków (w tym wyposażenie personelu w odpowiednią odzież) oraz
sprawnego sprzątania stołówki po zakończonych posiłkach.
11. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie w pomieszczeniach kuchennych
przekazanych odpłatnie za pomocą wyposażenia kuchennego Zamawiającego. Wykaz sprzętu i
urządzeń do przekazania Wykonawcy stanowi załącznik Nr 2 do projektu umowy.
12. Wyżywienie, o którym mowa w ust. 3 musi spełniać wymóg dostarczenia 2800 kcal dziennie
dla jednej osoby z dopuszczalnym odchyleniem +/- 5 %. W przypadku diety cukrzycowej lub
trzustkowej wartość energetyczna posiłku dla jednej osoby nie może przekraczać 2.700 kcal z
dopuszczalnym odchyleniem +/- 5 %. Posiłki muszą być przygotowywane z produktów świeżych,
nabywanych przez Wykonawcę. Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z
zachowaniem norm żywieniowych i uwzględnieniem niezbędnych składników pokarmowych
stosowanych przy żywieniu osób starszych i chorych. Posiłki muszą być urozmaicone i bogate w
wartości odżywcze.
13. Minimalna wysokość całodobowego wsadu surowca na jednego mieszkańca nie może być
mniejsza niż 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych 00/100 brutto) na osobę. Przedmiot
zamówienia obejmuje cały kompleks spraw związanych z prowadzeniem kuchni i stołówki, w tym
przejęcie pełnej odpowiedzialności za przygotowanie i wydawanie posiłków oraz ich jakość, stan
higieniczno-sanitarny użytkowanych pomieszczeń (kuchnia, stołówka, magazyny) i urządzeń itp.
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich aktualnych przepisów prawnych
obowiązujących w polskim systemie prawnym, w tym zakresie w szczególności przestrzegania
Dobrej Praktyki Higienicznej i HACCP. Sprzęt i środki do utrzymania czystości wynajmowanych
pomieszczeń zapewnia Wykonawca. Zamawiający ma prawo - poprzez upoważnionego
przedstawiciela - do kontrolowania produkcji posiłków (m.in.: jakości produktów wyjściowych,
świadectwa jakości ich pochodzenia, składu i gramatury posiłków, czystości i ubioru personelu i
posiadania przez nich aktualnych książeczek zdrowia, czystości pomieszczeń i wyposażenia
kuchni).
14. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny
dostarczyć nową zastawę stołową (talerze, kubki, sztućce, zestawy przyprawowe). Zamawiający
wymaga, aby zastawa stołowa (kubki, talerze) była koloru białego ze szkła hartowanego lub
porcelany. Wyposażenie, o którym mowa powyżej będzie stanowić własność Wykonawcy.
Zastawa stołowa dostarczona przez Wykonawcę będzie przechowywana i dezynfekowana w
zmywali Domu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podawania posiłków w naczyniach
jednorazowego użytku oraz sztućców jednorazowego użytku (nie dotyczy pikniku okazjonalnego
oraz sytuacji wyjątkowych, w których byłoby to wskazane np. catering w czasie epidemii).
15. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie realizacji usług do przestrzegania zaleceń
Głównego Inspektora Sanitarnego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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55322000-3 - Usługi gotowania posiłków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Warunki zamówienia określone są w SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty złożone zgodnie ze
wskazaniami SWZ.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
Nazwa kryterium Waga
Cena 60,00 %
Doświadczenie 30,00 %
Termin płatności 10,00 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa kryterium: cena – 60%
C = Cmin / Cbad x Kp x Wc
sposób oceny:
Cmin – najniższa oferowana cena brutto**
Cbad – cena ofertowa brutto badanej oferty
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 60 % (60 punktów)
Nazwa Kryterium: doświadczenie – 30%
rozumiane, jako doświadczenie zawodowe Wykonawcy w zakresie realizacji zamówień o podobnym
charakterze - maksymalna liczba punktów 30.
Wykonawca otrzyma 15 pkt za każdą dodatkową wykazaną w załączniku Nr 1 do SWZ
udokumentowaną należytym wykonaniem zrealizowaną lub realizowaną w zakresie w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, usługę gastronomiczną w zakresie całodziennego żywienia zbiorowego (pod pojęciem
„żywienie zbiorowe” Zamawiający rozumie usługi w zakresie żywienia osób powyżej 60-tego roku życia
bądź inne formy żywienia zbiorowego), o wartości minimum 250.000,00 zł brutto, każda usługa. W
przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego dodatkowe usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o ich należytym
wykonaniu. Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 30 pkt, co oznacza, że punktacji podlegać będą
nie więcej niż dodatkowe 2 usługi, powyżej progu wymaganego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.4.1.
SWZ.
Oświadczenie w przedmiotowym zakresie Wykonawca składa w Formularzu ofertowym – zał. Nr 1 do
SWZ.
Nazwa kryterium: termin płatności faktury (T) – 10% (10 pkt)
wzór: Gbad/Gmax x Kp x Wc
sposób oceny:
Gbad – termin płatności badanej oferty
Gmax – najdłuższy termin płatności**
Kp – współczynnik proporcjonalności 100
Wc – waga kryterium oceny – 10 %
** spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu , na
zasadach określonych w SWZ. Wykonawcy muszą spełniać warunki dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej:
1. Wykonawca wykaże spełnienie warunku jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej 2 usługi żywienia zbiorowego (pod pojęciem „żywienie zbiorowe”
Zamawiający rozumie usługi w zakresie żywienia zbiorowego osób powyżej 60-tego roku życia
bądź inne formy żywienia zbiorowego) o wartości każdej usługi nie niższej niż 250 000,00 PLN
brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została
wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy
2. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawca
musi dysponować należycie wykwalifikowanym personelem zapewniającym poprawne
wykonanie usługi:
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2.1. minimum 1 kucharzem oraz
2.2. minimum 1 dietetykiem (dietetyk posiadający kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących
przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 Nr 151 poz. 896),
2.3. minimum 1 osobą do nadzoru i koordynacji prac w miejscu świadczenia usługi żywienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania zgodnie z załącznikiem
nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w
postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wraz z ofertą Wykonawca składa:
1.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy – załącznik nr 1,
1.2. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące spełniania
warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,
1.3. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 108 i art.109 ustawy Pzp dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,
1.4. pisemne zobowiązanie innych podmiotów udostępniających zasoby, zgodnie z art. 118
ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ,
1.5. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o
udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale
bądź kopii potwierdzonej notarialnie.
2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 273 ustawy Pzp.:
2.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,
2.2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed - upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy - według załącznika nr 5,
2.3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o
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podstawie do dysponowania tymi osobami - według załącznika nr 6,
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 2.1. składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3.2. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 3.1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w ust. 3 pkt 3.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 pkt 3.2. stosuje się.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
niniejszego zamówienia.
2. Każdy z partnerów tworzących konsorcjum (podmiotów występujących wspólnie) składa z
osobna zaświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Pozostałe dokumenty i
oświadczenia mogą być wspólnie składane przez Wykonawców występujących razem.
3. Wykonawcy występujący wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiązani są stosownie do treści art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się by
pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców występujących wspólnie. Treść pełnomocnictwa
powinna dokładnie określać zakres umocowania.
4. Pełnomocnictwo do pełnienia funkcji, o których mowa powyżej winno być podpisane przez
uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez notariusza.
5. Dokumenty i oświadczenia załączane do oferty winny być podpisane przez każdego z
partnerów lub ustanowionego pełnomocnika.
6. Korespondencja będzie prowadzona z ustanowionym pełnomocnikiem.
7. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową
realizację zamówienia. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać
wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub
od każdego z osobna.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
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9. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego
skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:
1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a
zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
3. zawieszenia wykonywania usług przez Zamawiającego,
4. zmiany miejsca świadczenia usługi,
5. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
6. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych itp.
7. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
8. zmiany stanu prawnego,
9. braku możliwości kontynuacji usługi z winy Zamawiającego,
10. działania sił natury,
11. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy
nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
12. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za
realizację przedmiotu zamówienia,
13. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile taka zmiana jest korzystna
dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
14. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
15. w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp,
16. wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie
Zamawiającego,
17. zmiana różnorodności diet, rodzajów diet, jadłospisu,
18. zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie świadczenia usługi
ze względu na przedłużenie procedury przetargowej,
19. zmiany godzin wydawania posiłków,
20. zmiana stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w przypadku zmiany obowiązujących
stawek wprowadzonej uchwałą Zarządu Powiatu Zgierskiego,
21. zmiana osób świadczących usługi, z zastrzeżeniem iż nowo wskazana osoba musi
legitymować się co najmniej kwalifikacjami osoby ustępującej,
22. zamawiający proponuje zmianę osób świadczących usługi, z uwagi na nie właściwą
realizację umowy.
Warunki dokonania zmian:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności,
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b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
- opisze zaistniałe okoliczności,
- uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
- obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
- opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-03 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, ul. Karasicka 51,
95-015 Głowno, sekretariat
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-03 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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