
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

˜Przygotowanie wraz z dostawą całodziennego wyżywienia dla pacjentów SzpitalaPowiatowego
w Rykach Sp. z o. o

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜SZPITAL POWIATOWY W RYKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 382358228

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Żytnia 23

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Ryki

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 08-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 533 327 071

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ przetargi@rykiszpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ rykiszpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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:

˜Przygotowanie wraz z dostawą całodziennego wyżywienia dla pacjentów SzpitalaPowiatowego
w Rykach Sp. z o. o

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-577240bc-caec-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00081143/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 22:49

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://rykiszpital.pl

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: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜1.Adres poczty elektronicznej:
przetargi@rykiszpital.pl2. Skrzynka podawcza ePUAP: /Rykiszpital/domyślna

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ̃ 1
Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. W postępowaniu
komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:a) poczty elektronicznej e-
mailem: przetargi@rykiszpital.pl b) mini portalu znajdującym się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl c) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/port4.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady
składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne
ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z
ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie
zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal
wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania
z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal
może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i
oznaczania czasu odbioru danych: - specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą
protokołu TLS 1.2, - format danych oraz kodowanie miniPortal -Formularze dostępne są w formacie
HTML z kodowaniem UTF-8, - oznaczenia czasu odbioru danych –miniPortal -wszelkie operacje
opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, -
integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP.
W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego
automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie
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Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane
poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem
następujących przeglądarek internetowych: - Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, - Mozilla Firefox
od wersji 15, - Google Chrome od wersji 20.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Składanie ofert Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu
oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 4. Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. (przykładowe formaty danych dla
sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.,przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie
danych: .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. 5. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ ZP/SZP/03/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

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 w zakresie przygotowania (na bazie kuchni
Wykonawcy zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego) oraz dostarczania całodziennego
wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Rykach.2. Świadczenie usług objętych
przedmiotem zamówienia odbywać się będzie z zachowaniem i przestrzeganiem reżimu
sanitarno-higienicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zgodności z zasadami
Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki
Cateringowej (GCP) oraz z wdrożeniem i utrzymaniem Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych
Punktów Kontroli (HACCP). W ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany
jest do uzyskania i przedłożenia Zamawiającemu certyfikatu HACCP.3. Przedmiotem
zamówienia jest całodzienne wyżywienie: śniadanie, obiad i kolacja w ilości wskazanej w
formularzu ofertowym 4. KOD CPV: 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków55521200-0
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Usługi dowożenia posiłków5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w
Specyfikacji technicznej 6. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał na swoją odpowiedzialność i
ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty.7. Zamawiający
dopuszcza możliwość skorzystania z „Prawa opcji" w trakcie trwania umowy w zakresie:1)
Zwiększenia zakresu zamówienia w stopniu nie większym niż do 20 % wartości zamówienia
podstawowego - dotyczy posiłków typu: śniadanie, obiad, kolacja. Ceny jednostkowo nie
podlegają zmianie,2) Zmniejszenia zakresu zamówienia w stopniu nie większym niż do 20 %
wartości zamówienia podstawowego - śniadanie, obiad, kolacja. Ceny jednostkowo nie
podlegają zmianie, 3) Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie
musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej umowy. W przypadku nie skorzystania przez
Zamawiającego z Prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy, ani składania odrębnego
oświadczenia; dokonywało się będzie automatycznie w przypadku zmiany zakresu
zamówienia.8. Klauzula ubezpieczenia:Wykonawca musi być ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co
najmniej 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia z tytułu szkód na osobie i mieniu,
niezależnie od szkody wynikającej z jednego zdarzenia. Suma gwarancyjna powinna odnosić się
do działalności ujętej w niniejszym postępowaniu. Polisa ubezpieczeniowa musi być
rozszerzona o OC produktu (w tym zatrucie pokarmowe).9. Klauzula zatrudnienia:1)
Zamawiający stosownie art.95 ust.1 ustawy Pzp określa obowiązek zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności:a) przygotowywanie posiłków
(kucharz + pomocnicy)b) kierowcy dostarczający posiłki do obiektu Zamawiającego;2) Powyższy
obowiązek dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców;3) Sposób
dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia 4) Wymóg zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę nie dotyczy:a) Wykonawców (podwykonawców), którzy samodzielnie będą
wykonywali przedmiot zamówienia np. spółka osobowa, w której wspólnicy będą realizowali
zamówienie osobiście,b) dietetyka,c) osób wykonujących prace w ramach
szkolnych/studenckich praktyk zawodowych, staży absolwenckich, prac interwencyjnych i innych
form aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy, odbywanych z inicjatywy szkół/uczelni
bądź urzędów pracy.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na
miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy
realizacji zamówienia, są osobami wskazanymi przez Wykonawcę;11. Zamawiający zastrzega
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia,
polegających na przygotowywaniu posiłków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
˜1) Zwiększenia zakresu zamówienia w stopniu nie większym niż do 20 % wartości zamówienia
podstawowego - dotyczy posiłków typu: śniadanie, obiad, kolacja. Ceny jednostkowo nie
podlegają zmianie,2) Zmniejszenia zakresu zamówienia w stopniu nie większym niż do 20 %
wartości zamówienia podstawowego - śniadanie, obiad, kolacja. Ceny jednostkowo nie
podlegają zmianie,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 100

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
˜a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje co najmniej 1 dietetykiem,
posiadającym wykształcenie w tym zakresie, posiadającym co najmniej 2 - letnie doświadczenie
w opracowywaniu diet dla podmiotów leczniczych, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 ze zm.), b) Wykonawca
spełni warunek, jeżeli posiada niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia: - lokal kuchenny
wyposażony w niezbędne urządzenia zapewniające przygotowywanie posiłków, spełniający
wszystkie nałożone przepisami prawa wymogi sanitarne do tego typu działalności, - m.in. 2
środki transportu przystosowane do transportu żywności w sposób zapewniający wymagany
standard sanitarno-epidemiologiczny zgodny z przepisami prawa. c)Wykonawca spełni warunki
udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże ,że w
okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy i w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje minimum dwie usługi przygotowania i dostarczania całodziennych posiłków
dla min. 55 pacjentów szpitala dziennie, o wartości brutto minimum 300.000,00 złotych rocznie
każda oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie (referencje).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ Skrzynka podawcza ePUAP: /Rykiszpital/domyślna

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-21
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	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ˜ul. Żytnia 23
	1.5.2.) Miejscowość: ˜Ryki
	1.5.3.) Kod pocztowy: ˜08-500
	1.5.4.) Województwo: lubelskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
	1.5.7.) Numer telefonu: ˜533 327 071
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜przetargi@rykiszpital.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜rykiszpital.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-577240bc-caec-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00081143/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: ˜01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 22:49
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜1.Adres poczty elektronicznej: przetargi@rykiszpital.pl2. Skrzynka podawcza ePUAP: /Rykiszpital/domyślna
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜1 Komunikacja w postępowaniu między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.2. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:a) poczty elektronicznej e-mailem: przetargi@rykiszpital.pl b) mini portalu znajdującym się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl c) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/port4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: - specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, - format danych oraz kodowanie miniPortal -Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, - oznaczenia czasu odbioru danych –miniPortal -wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, - integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: - Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, - Mozilla Firefox od wersji 15, - Google Chrome od wersji 20.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Składanie ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. (przykładowe formaty danych dla sporządzenia oferty: .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.,przy czym zaleca się sporządzenie oferty w formacie danych: .pdf) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 5. Sposób złożenia oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.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
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ˜ZP/SZP/03/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜24 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	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:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

	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
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-22 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: ˜Skrzynka podawcza ePUAP: /Rykiszpital/domyślna
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-22 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-21



