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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
os. Na Skarpie 66
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska-Kukawka
31-913 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 126229487
E-mail: zpubl@szpital-zeromskiego.pl
Faks: +48 126444756

Adresy internetowe: 

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zeromski-szpital.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) 
kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu 
konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod 
adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać
na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 
zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Krakowie 
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków

http://www.zeromski-szpital.pl/
mailto:zpubl@szpital-zeromskiego.pl?subject=TED
mailto:kancelaria@zeromski-szpital.pl
mailto:zeromski@bci.pl


Całodobowy dozór obiektów Szpitala, zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów 
Szpitala oraz utrzymanie czystości w Szpitalu.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Szpital 
Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.

Kod NUTS PL213

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest:
1. całodobowy dozór na terenie Szpitala wraz z wykonaniem projektu sieci monitoringu i wykonaniem 
monitoringu w oparciu o zatwierdzony projekt oraz zamontowaniem wideodomofonów i domofonu;
2. zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala, w tym przygotowywanie 
posiłków
w Kuchni Mlecznej, oraz utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych;
3. wykonanie w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy projektu przebudowy budynku Kuchnia-Pralnia
i wykonanie robót budowlanych, w oparciu o przygotowany projekt, niezbędnych do uruchomienia 
przygotowywania posiłków w pomieszczeniach Kuchni Centralnej mieszczącej się w budynku Kuchnia-Pralnia
Szpitala;
4. utrzymanie czystości w Szpitalu w zakresie strefy białej, strefy szarej, terenów zewnętrznych i terenów 
zielonych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz załączniki 1.1.-1.22. do 
załącznika nr 1.
Wykonawcy zobowiązany jest do przejęcia od dotychczasowego Wykonawcy usług w zakresie żywienia 
pacjentów, Catermed S.A., ul. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków, z mocy prawa, na zasadzie art. 23 1 Kodeksu 
pracy, 10 byłych pracowników Zamawiającego, zatrudnionych przez dotychczasowego Wykonawcę usług 
żywienia pacjentów w okresie obowiązywania umowy z 21.12.2015 (Nr Rej. 181/U/ZP/2015 ), zgodnie z 
wykazem stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79710000, 90910000, 90610000, 90620000, 55320000, 55321000, 55322000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie



II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 84 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 670 000 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt 
tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię 
wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – 
Całodobowy dozór obiektów Szpitala, zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów 
Szpitala oraz utrzymanie czystości w Szpitalu ZP 38/2015”.
W pozostałych przypadkach (pkt. VIII.3. b, c, d, e) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu 
wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym 
Wykonawca jest związany ofertą.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 
bankowym Zamawiającego.
6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną 
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego
w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy Pzp.
7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium:
1) Wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.8.1.;
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego;
3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium w 
przypadkach wskazanych w pkt VIII.7.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający wyznacza zarazem termin ponownego wniesienia wadium 
przez Wykonawcę.
8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie;



2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (o ile było wymagane);
2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;
3) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących 
po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 
pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Termin płatności 60 dni od dnia dostarczenia faktury.

2. Kompensowane będą koszty rozliczenia wykonanego remontu z rozliczeniami czynszu najmu pomieszczeń

Kuchni centralnej w wysokości 25 PLN * 1 470 m2 miesięcznie (netto).

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia zobowiązany jest do złożenia 
wszystkich wskazanych w pkt. VI.B pkt. 1–8 SIWZ oświadczeń oraz dokumentów.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 
Zamawiający będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 
regulującej współpracę tych Wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego 
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. W celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy 
Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 



Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 
ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie
konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej.
9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega 
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, a podmioty te będą 
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
II. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Aktualna koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony 
osób i mienia.
3. Aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ administracji państwowej na 
prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów pokonsumpcyjnych w rodzaju – kod 18.01.82* 
na podstawie ustawy z 27.4.2001 o odpadach lub oświadczenie, że Wykonawca przedłoży po uzyskaniu 
zamówienia zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ administracji państwowej na 
prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania odpadów pokonsumpcyjnych w rodzaju – kod 18.01.82* 
na podstawie ustawy z 27.4.2001 o odpadach z chwilą uzyskania decyzji.
4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie.
5. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
6. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków, 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, zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust 2b ustawy Pzp. Podmiot, 
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z 26 ust 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z 
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
III. Wymagania dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.
a) pkt 2–4 i 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
b) pkt 5 i 7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4–8, 10 i 11 ustawy Pzp
2. Dokumenty wskazane powyżej w pkt IIII.1 lit. a tiret pierwszy i trzeci, lit. b, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokument wskazany w pkt III.1 lit. a tiret 
drugi, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.1., zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, 
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem 
terminów wskazanych w pkt. III.2.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega 
na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
podmiotu zasobami którego będzie dysponował Wykonawca.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca ubiegający się o udzielenie 
zamówienia zobowiązany jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niż 10 000 000 PLN.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
3. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane 
uprawnienia, o których mowa w pkt. V.1c) SIWZ.
4. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. W zakresie zapewnienie codziennej obsługi w zakresie żywienia pacjentów Szpitala:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dysponować:
— Na etapie przygotowania posiłków – minimum 4 dyplomowanych kucharzy z minimum 4-letnim 
doświadczeniem;
— Na etapie opracowywania i przygotowania diet – minimum 4 dietetyków lub technologów żywienia ze 



specjalizacją – żywienie człowieka, z minimum 5-cio letnim doświadczeniem.
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać odpowiednie narzędzia i 
urządzenia:
1/. 2 sztuki – waga elektroniczna (legalizowana),
2/. 1 sztuka – autoklawu,
3/. 1 sztuka – aparat Kocha,
4/. 8 sztuk – kotłów warzelnych o pojemności 250 l – 300 l (gazowych),
5/. 3 sztuki – patelni elektrycznych,
6/. 2 sztuki – piekarniki elektryczne,
7/. 1 sztuka – piec konwekcyjny,
8/. 2 sztuki – robotów kuchennych,
9/. 2 sztuki – maszyn do mięsa,
10/. 2 sztuki – maszyn wieloczynnościowych do rozdrabniania warzyw,
11/. 2 sztuki – mikserów,
12/. 3 sztuki – zamrażarek,
13/. 5 sztuk – lodówek,
14/. 8 sztuk – stołów roboczych,
15/. 2 sztuki – wag dziesiętnych (legalizowanych),
16/. 3 sztuki – myjni do naczyń,
17/. 1 sztuka – urządzenie do obierania ziemniaków,
18/. Min. 6 zestawów – profesjonalnego sprzętu do utrzymania czystości pomieszczeń kuchennych,
19/. Inny drobny kuchenny sprzęt AGD,
20/. Min. 10 wózków bemarowych.
3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać minimum jeden środek 
transportu dopuszczony do przewożenia żywności przez właściwego inspektora Sanitarnego, posiadający 
widocznie wyeksponowana instrukcję oraz harmonogram mycia i dezynfekcji pojazdu.
4. W zakresie robót budowlanych:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia:
1/. W zakresie uprawnień do projektowania:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez 
ograniczeń;
b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń;
c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych bez 
ograniczeń;
d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
2/. W zakresie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi:
a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i posiadającą jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w obiektach zabytkowych lub posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę na budowie przy 
nadzorowaniu prac w obiektach zabytkowych nieruchomych;
b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych bez ograniczeń.



Zamawiający dopuszcza kumulowanie przez jedną osobę poszczególnych uprawnień, o których mowa 
powyżej. Wskazane powyżej osoby muszą przynależeć do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa.
5. W zakresie utrzymania czystości w Szpitalu Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 
zobowiązany jest dysponować:
1/. Do utrzymania czystości w Szpitalu (strefa „biała” i „szara”):
a) Wózki do mycia i dezynfekcji (specjalistyczne dla strefy III preferowane w systemie zamkniętym) – min. 70 
szt.,

b) Wózki do transportu odpadów komunalnych i medycznych (zamykane) – min. 4 szt. (dużych 1,1 m3) 
zamykanych przy wydzielonej ekipie transportowej,

c) Maszyny do dezynfekcji parą – min. 2 szt.,
d) Maszyny do szorowania dużych i małych powierzchni – min. 3 szt.,
e) Mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń przy użyciu nadtlenku wodoru (spektrum B, Tbc, V, S 
(Closlidium)), bezpieczne dla sprzętu elektronicznego,
f) Polerki,
g) Odkurzacze do zbierania na mokro i sucho,
h) Systemy do „mopowania”,
i) Inne
2/. Do utrzymania czystości na zewnątrz Szpitala:
a) Ciągnik z osprzętem (pług) – min. 1 szt.,
b) Dmuchawa do liści – min. 1 szt.,
c) Koliby dwukołowe – min. 4 szt.,
d) Taczki – min. 3 szt.,
e) Nożyce spalinowe do żywopłotu – min. 1 szt.,
f) Drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, łopaty, widły, nożyce ręczne i inne)
g) Kosiarki spalinowe/kosy spalinowe do koszenia traw – min. 2 szt.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych powyżej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 85

2. Termin wykonania remontu budynku Kuchnia-Pralnia Szpitala. Waga 5

3. Termin rozliczenia robót. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej



Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zamawiający przeprowadzi 
jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://aukcje.uzp.gov.pl/

IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP 38/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.2.2016 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.2.2016

Miejscowość: 

Kraków

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
I. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że 
oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
1. Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadania statusu zakładu pracy chronionej w rozumieniu przepisów 
ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, 
poz. 721 t.j. ze zm.)
2. Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i 
zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywienia i żywności zgodnie z przepisami prawa w 
tym zakresie.
3. Opis koncepcji realizacji usługi żywienia zawierający między innymi: opis struktury organizacyjnej, opis 
procedur, instrukcji oraz technologii stosowanych przy wykonywaniu usługi, metody wydawania posiłków ze 
wskazaniem sprzętu dystrybucyjnego, nadzór kadry.
4. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że wykonawca wdrożył i stosuje w szczególności zasady systemu
HACCP oraz zasady GMP, GHP.
5. Decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca pojazd do przewożenia żywności.
6. Decyzja właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca kuchnię zewnętrzną, w której Wykonawca 
będzie przygotowywał posiłki do czasu wykonania prac remontowych w kuchni Zamawiającego, do 
produkcji żywności (w tym kuchnię mleczną).
7. Wykaz środków czystości, jakie Wykonawca zamierza używać, podczas wykonania usługi utrzymania 

https://aukcje.uzp.gov.pl/


czystości w Szpitalu, posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Oświadczenie, że oferowane środki czystości, jakie Wykonawca zamierza użyć do wykonania zamówienia, 
zostały dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1/ preparaty dezynfekujące będące wyrobami medycznymi, zgodnie z ustawą z 20.5.2010 o Wyrobach 
Medycznych posiadają:
a) deklarację zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)
b) certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylna, I z funkcją pomiarową, 
IIa, IIb, III)
c) zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych,
2/ preparaty dezynfekujące będące preparatami biobójczymi, zgodnie z ustawą o produktach biobójczych z 
13.9.2002 (tj. Dz.U. z 2007 nr 39, poz. 252 z późn. zm.) posiadają: pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 
lub pozwolenie tymczasowe lub decyzje o wpisie do rejestru produktów biobójczych niskiego ryzyka lub 
pozwolenie na obrót, o którym mowa w art. 54 ustawy o produktach biobójczych,
3/ kosmetyki – zgłoszenie za pośrednictwem CPNP
4/ produkty, które nie podlegają przepisom ww. ustaw posiadają inne odpowiednie, aktualne dokumenty 
dopuszczające te produkty do obrotu i stosowania.
9. Oświadczenie, iż na każde żądanie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży 
odpowiednie dokumenty na potwierdzenie, że używane środki do wykonania zamówienia zostały 
dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
II. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca był zakładem pracy chronionej w rozumieniu ustawy o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz.
721 t.j. ze zm.). Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca był zakładem pracy chronionej w rozumieniu 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 
127, poz. 721 t.j. ze zm.).
III. Wykonawca przed złożeniem oferty ma możliwość dokonania wizji lokalnej budynku Kuchnia-Pralnia 
Szpitala, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizji.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 



podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w 
terminie 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub w terminie 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega 
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 
odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o 
zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania 
odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia 
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia 
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu 
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że 
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w 
przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga.
16. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 13 nie mogą następnie korzystać ze środków 
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na 
podstawie art. 186 ust. 2 ustawy.
17. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu – zgodnie z przepisami ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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