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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324726-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gotowania posiłków
2018/S 142-324726

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Instytut Psychiatrii i Neurologii
DZP/PN/43/551/2018
Sobieskiego 9
Warszawa
02-957
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Szner
Tel.:  +48 224582623
E-mail: marias@ipin.edu.pl 
Faks:  +48 224582546
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ipin.edu.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.ipin.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytut Naukowo Badawczy

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Świadczenie kompleksowej usługi całodziennego żywienia pacjentów w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w
Warszawie”.
Numer referencyjny: DZP/PN/43/551/2018

II.1.2) Główny kod CPV
55322000

mailto:marias@ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl
www.ipin.edu.pl
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi całodziennego wyżywienia pacjentów w
Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, polegającej na:
1. przygotowywaniu posiłków dla pacjentów (poza siedzibą Zamawiającego) w ilościach wynikających z liczby
hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego
2. dystrybucja posiłków „do drzwi oddziału”, w systemie tacowym (indywidualnym).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba Zamawiającego, Warszawa, Sobieskiego 9

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi całodziennego wyżywienia pacjentów w
Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, polegającej na:
1. przygotowywaniu posiłków dla pacjentów (poza siedzibą Zamawiającego) w ilościach wynikających z liczby
hospitalizowanych pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego
2. dystrybucja posiłków „do drzwi oddziału”, w systemie tacowym (indywidualnym).
Dzienna przewidywana ilość osobo/posiłków - 630
Zamawiający wymaga, aby wykonawca stosował system analizy zagrożeń oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń
podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywności oraz krytycznych punktów kontroli
(Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej systemem HACCP lub z zasadami Dobrej Praktyki
Higienicznej GHP w systemie zintegrowanym normy ISO 22000 Bezpieczeństwo Żywności, 9001: zarządzanie
jakością.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lokalem kuchennym
posiadającym decyzję organu kontroli sanitarnej uprawniającej do produkcji posiłków dla innych jednostek.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 4 500 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że
— do wykonywania przedmiotu zamówienia zatrudnia wyłącznie osoby spełniające wymagania zdrowotne
określone przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach, oraz że dysponuje co najmniej jedną osobą
posiadającą uprawnienia do planowania posiłków zgodnie z rozpisanymi dietami
— posiada samochody dostawcze z aktualną kartą pojazdu zgodną z decyzją organu kontroli sanitarnej
— w sposób należyty wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedno zamówienie polegające
na świadczeniu usług żywienia pacjentów szpitalnych, (co najmniej 500 żywionych pacjentów w systemie
cateringowym – dowóz z kuchni zewnętrznej) przez okres min. 36 miesięcy.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Art. 43 ust. 2b pkt 2

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
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IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych IPiN, Warszawa, ul. Sobieskiego 9, p. nr 18

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2018

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

