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Wałbrzych 15.04.2019 r.
DZPZ-531-Zp/11/US-1/19
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Świadczenie przez okres 48 miesięcy usługi
żywienia, tj. przygotowywanie całodziennych posiłków oraz suchego prowiantu dla
pacjentów Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu”–
Zp/11/US-1/19
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Pzp zmienia treść SIWZ tj. treść:
XIII. Miejsce i termin składania ofert
Oferty można składać na platformazakupowa.pl - w terminie do dnia 02.05.2019 r. do godziny
09:00

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego bud. D w bibliotece (Sali konferencyjnej)
w dniu 02.05.2019 r. o godz. 09:30
2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

XVI. Ocena ofert
1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać
od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając
o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą
błędy w obliczeniu ceny.
2. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert
na podstawie następujących kryteriów:

Lp.

Opis kryteriów oceny

Znaczenie

1.

Cena

60 %

2.

Jadłospis

40 %

Sposób obliczenia punktów dla kryterium cena:
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Cena najniższa otrzymuje automatycznie 60 pkt.
Przeliczenie punktów dla oferty o wyższej cenie:
Cena najniższa oferty x
------------------------------------------------ x

60 pkt. = ilość punktów dla oferty x

Cena wyższa z oferty y
Sposób obliczania punktów dla kryterium jadłospis:

Każdy z jadłospisów będzie oceniany osobno, podstawą oceny będą następujące kryteria:
1. Liczba posiłków w jadłospisie, w których występują produkty dostarczające białka
zwierzęcego;
- we wszystkich posiłkach

- 5 pkt.

- w 75% posiłkach

- 2 pkt.

- w mniejszej liczbie posiłków - 0 pkt.
2. Częstotliwość występowania mleka lub serów:
- co najmniej w 2 posiłkach

- 5 pkt.

- codziennie co najmniej w jednym i w 50% dni w 2 posiłkach - 2 pkt.
- rzadziej

- 0 pkt.

3. Częstotliwość występowania warzyw i owoców:
- codziennie co najmniej w 3 posiłkach - 5 pkt.
- codziennie co najmniej w 2 posiłkach - 2 pkt.
- rzadziej

- 0 pkt.

4. Częstotliwość występowania warzyw i owoców w postaci surowej:
- codziennie

- 5 pkt.

- w 75% dni

- 2 pkt.

-rzadziej

- 0 pkt.

5. Częstotliwość występowania razowego pieczywa, kasz suchych strączkowych:
- codziennie co najmniej jeden z wymienionych produktów

- 5 pkt.

- w 75% dni jeden z wymienionych produktów

- 2 pkt.

- rzadziej

- 0 pkt.

Każde z kryteriów będzie oceniane w skali od 0 do 5 pkt. Ilość punktów uzyskanych przez
poszczególne jadłospisy będzie sumowana.
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Suma uzyskanych punktów z 4 jadłospisów
zawartych w ofercie x
------------------------------------------------------- x 40 pkt = ilość punktów uzyskana przez ofertę x
Maksymalna do uzyskania ilość punktów

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane kryterium wyboru.
4.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty
o wyborze najkorzystniejszej oferty, zawiadomi o Wykonawcach, których oferty zostały
odrzucone i Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz zamieści informację na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana do podpisania w określonym
terminie umowy, jednak nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany, w terminie podanym
w powiadomieniu o wyborze oferty, do podpisania umowy zgodnej ze wzorem załączonym do
SIWZ.
7. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia zobowiązani oni są przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147
Pzp, w wysokości 5% wartości brutto zamówienia, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wybrany Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego najpóźniej z dniem podpisania umowy.
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.
5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami ustawy
Prawo Zamówień Publicznych w art. 151 ust. 1.
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