Chumiętki, dnia 4 grudnia 2019 r.
DPS.2.231.2.2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną „Przygotowanie posiłków dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w roku 2020”
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy PZP
Przedmiotem zamówienia jest: Usługa przygotowania posiłków dla mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Chumiętkach w okresie od 1 stycznia 2020 do 31.12.2020 r.
Sekcja I: Zamawiający
I.1) Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
adres: 63-840 Krobia, Chumiętki 22,
tel. 65 571 17 17, fax 65 571 17 17,
strona internetowa: www.dpschumietki.com.pl; poczta: dps-chumietki@gostyn.pl
NIP: 696-156-14-64
REGON: 000304734
I.2) Rodzaj zmawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
Sekcja II Przedmiot zamówienia
II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
II.1.1) nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie posiłków dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2020
r.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: szczegółowy opis w
SIWZ
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6
II.1.5) czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.6) czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : 12 miesięcy
Sekcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) wadium
Nie jest wymagane
III.2 zaliczki
III.3) Warunki do udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tych warunków
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
 Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie; załącznik nr 2 do SIWZ
 Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 posiadają zgodę Inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie
będącym przedmiotem zamówienia,
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 warunek ten będzie spełniony, jeśli Wykonawca świadczył lub świadczy w/w usługi
w ostatnich 3 latach u co najmniej dwóch zleceniodawców świadczących usługi
całodobowe (dps, szpital), które zostaną poparte referencjami, załącznik nr 4 do
SIWZ,
 zatrudnią dietetyka
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie załącznik
nr 2 do SIWZ, a nadto wykaże, że:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej, a także spełniają inne warunki określone
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- posiadają zgodę Inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności w zakresie będącym
przedmiotem zamówienia,
- będą wykonywali usługę w pomieszczeniach Zamawiającego i przyjmą warunki najmu
pomieszczeń - załącznik nr 6 do SWIZ,
- - dokonają wizji lokalnej pomieszczeń kuchennych i sprzętu znajdującego się w nich –
zamiar dokonania wizji należy zgłosić u osoby uprawnionej do porozumienia się
z Wykonawcami) – oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej stanowi załącznik nr 8 do
SIWZ (należy dostarczyć z ofertą potwierdzony przez Zamawiającego)
III.3.4 osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 zatrudnią dietetyka w przypadku, gdy ich oferta zostanie
najkorzystniejszą,
 zatrudnią kucharki i pomoce kuchenne na podstawie umowy o pracę
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

uznana

za

 Zamawiający uzna niniejszy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia co najmniej
500.000,00 złotych.
 Zamawiający dokona na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów
określonych w rozdziale VII SIWZ.
III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług w zakresie całodziennego wyżywienia w domach
pomocy społecznej, sanatoriach lub zakładach opieki zdrowotnej, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z dowodami
określającymi, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – to jest
referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi 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; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania w/w dowodów.
 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 Jeżeli Wykonawca zamierza polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
 Decyzję w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej lub
 Oświadczenie o prowadzeniu społecznej i zawodowej integracji grup społecznych, o
których mowa w art. 22 ust 2 pkt 1-8 PZP
 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,

 zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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,
 zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert 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,
 oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ).
 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów wskazanych w pkt 4 dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 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 – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożony i
funkcjonujący, certyfikowany system zarządzania jakością – ISO 222005,14001,9001
 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi, potwierdzający posiadanie przez
wykonawcę wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania bezpieczeństwem
żywności – ISO lub certyfikowany HACCP
 jadłospis dekadowy dla diety podstawowej, lekkostrawnej, cukrzycowej i
niskokalorycznej zawierający: nazwę posiłku, potrawy /ilość w gramach lub ml/,
produktu na talerzu ze szczegółowym wskazaniem nazwy użytego produktu
odpowiedniego dla danej diety /ilość w gramach lub ml, ilość kcal/, suma kcal dla
poszczególnego posiłku i suma całego dziennego posiłku.

Sekcja IV Procedura
IV.1) Kryteria oceny ofert
IV.1.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1) cena za 1 osobodzień C
2) ocena jadłospisu dekadowego

- 70 %
- 30 %

Szczegółowe zasady oceny ofert wg kryteriów wskazanych w punkcie 2:
1) Przy ocenie kryterium „cena oferty” zostanie wykorzystany wzór:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- x 70(pkt)
Cena oferty badanej
Sumę oceny tego kryterium stanowić będzie liczba uzyskanych punktów pomnożona przez
współczynnik 0,70 odpowiadający wadze kryterium „cena oferty”.

Kryterium „ocena jadłospisu dekadowego”:
 Oceniona zostanie zgodność jadłospisu z SIWZ
 oceniona zostanie gramatura potraw (w szczególności jeśli w jadłospisie będą
zawarte wartości powyżej wymaganych w siwz) tzw. ciężar lub objętość
potraw np. objętość 1 dania obiadowego, ciężar dodatku do drugiego dania
itp.,
 ponadto oceniane będzie urozmaicenie posiłków (pod uwagę brane mogą być
następujące czynniki: powtarzalność dań i produktów w jadłospisie
dekadowym, zawartość produktów preferowanych do żywienia mieszkańców
dla typu Domu, dostępność w jadłospisie dekadowym owoców, warzyw,
przystawek i deserów).
Każdy jadłospis dekadowy przedstawiony przez danego oferenta zostanie wyceniony szczegółowo i
indywidualnie przez członka komisji, a następnie na podstawie wyceny indywidualnej sporządzony
ranking punktowy ofert.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: dpschumietki.com.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem DPS Chumiętki, Chumiętki 22 63-840 Krobia
IV.2.2) Termin składania ofert: 17.12.2019 godz. 9.00
IV.2.3) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
W przypadku postępowań w trybie art. 138o Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy PZP, w
związku z tym Wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków odwoławczych
przewidzianych w dziale VI ustawy PZP.
Dyrektor DPS Chumiętki
Agnieszka Jackowiak
Chumiętki, 4.12.2019 r.

