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Nasz znak: ZP.271- 259 .24/2016                Kraków, dnia 15.09.2016 r. 

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na

Świadczenie usług w zakresie  żywienia pacjentów Szpitala

(ZP 24/16)

         Dyrektor  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie informuje,
że w udzielonych odpowiedziach udzielonych  Wykonawcom w dniu 9.09.2016 r.  pismo   znak
ZP.271-  254  .24/2016 koryguje pytanie 123, w którym Zamawiający udzielił odpowiedzi  o
następującej treści:
„Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy musi zawierać:

1. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2.1 do
niniejszego pisma,

2. wzór oferty który stanowi załącznik nr 2.2 do niniejszego pisma,

3. dokumenty wymienione w pkt. VII SIWZ,

4. dowód wniesienia wadium,

5. pełnomocnictwo.

Zamawiający  dokona  wstępnego  rankingu  ocen  i  zwróci  się   do  wykonawcy,  którego  oferta
otrzyma maksymalną ilość punktów do złożenia pozostałych dokumentów wymaganych w
SIWZ zgodnie z zapisem pkt XVII pkt 2. „

winno być:

„Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy musi zawierać:
1. formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,

2. wzór oferty, 

3. dowód wniesienia wadium,

4. pełnomocnictwo, jeżeli reprezentacja jest inna niż wynikająca z KRS. 

Po  otwarciu  ofert  w  terminie  3  dni  od  umieszczenia  na  stronie  internetowej  Zamawiającego
informacji  z  otwarcia  ofert,  Wykonawca  zobowiązany będzie  do  samodzielnego  złożenia
oświadczenia  o  przynależności  albo  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy kapitałowej
zgodnie z  art.  24 ust.  1 pkt  23 ustawy.  Zamawiający wezwie Wykonawcę,  którego oferta
została  najwyżej  oceniona  do  złożenia  pozostałych  dokumentów  wymaganych  w  SIWZ
zgodnie z zapisem pkt XVI  i XVII tj:

1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art 24 ust. 4 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu  składania  ofert  lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że  wykonawca  zawarł
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porozumienie  z  właściwym organem podatkowym w sprawie  spłat  tych  należności  wraz  ewentualnymi  odsetkami  lub
płatnościami lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

3.  Zaświadczenia  właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego , 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 wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4.  Odpisu 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Pzp. 

5.  Informacji  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków
finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy,  wystawionej  nie  wcześniej  niż  1  miesiąc  przed  upływem  terminu
składania ofert.

6. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 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  oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione 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. 

7. Oświadczenia, 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.

8. Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające,  że wykonawca wdrożył i  stosuje w szczególności  zasady systemu HACCP oraz
zasady GMP, GHP.

9.  Aktualnej Decyzji właściwego Inspektora Sanitarnego dopuszczająca pojazdy do przewożenia żywności.

10.  Aktualnej  Decyzji  właściwego  Inspektora  Sanitarnego  dopuszczająca  kuchnię  zewnętrzną,  w  której  Wykonawca  będzie
przygotowywał posiłki, do produkcji żywności (w tym kuchnię mleczną).

Powyższe pismo zostało zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i staje się wiążąca.

Zatwierdził 

Z-ca Dyrektora d/s. Lecznictwa

lek. med. Krzysztof Bartoszewski


