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Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) _____
Adres pocztowy: os. Na Skarpie 66
Miejscowość: Kraków Kod pocztowy: 31-913 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 126229400/ 126229487
Osoba do kontaktów: Elżbieta Jastrzębska - Kukawka
E-mail: zpubl@interia.pl Faks: +48 126444756
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.zeromski-szpital.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług żywienia pacjentów Szpitala
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  polegających  na  zapewnieniu  codziennej  i 
kompleksowej obsługi w zakresie żywienia pacjentów (w ilości średnio 370 osób dziennie, w tym około 
10 dzieci w wieku do 1,5 roku życia, dla których posiłki przygotowuje Kuchnia Mleczna), na bazie 
przyjętych  w  najem  pomieszczeń  wraz  z  utylizacją  odpadów  pokonsumpcyjnych  oraz  wywozem 
odpadów komunalnych.
Zamawiający  udostępni  Wykonawcy,  na  podstawie  umowy  najmu,  pomieszczenia  o  łącznej 
powierzchni 1 389 m2 kuchni centralnej (w tym powierzchnia magazynowa 250,38 m2) .
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia większej ilości posiłków w sytuacji nadzwyczajnej, której 
nie można było przewidzieć w chwili rozstrzygania przetargu, związanej ze zwiększonym napływem 
rannych i chorych.
Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  zawiera  załącznik  nr  6  stanowiący  integralną  część 
specyfikacji.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zmniejszenia  zakresu  usług  stanowiących 
przedmiot  zamówienia  z  przyczyn  organizacyjnych,  które  nastąpi  z  zachowaniem  miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy sprzęt i urządzenia, naczynia 
stołowe,  sztućce  do  spożywania  posiłków  oraz  kubeczki  jednorazowego  użytku  do  dopajania 
pacjentów i będzie je sukcesywnie uzupełniał.
W przypadku zawarcia umowy objętej niniejszym zamówieniem Wykonawca umożliwi korzystanie ze 
sprzętów i wyposażenia kuchennego stanowiącego własność Wykonawcy Zamawiającemu lub przez 
osobę trzecią przez niego wskazaną (tj. przez kolejnego wykonawcę usług żywienia) w sytuacji kiedy 
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nastąpi  konieczność  zapewnienia  ciągłości  żywienia  pacjentów  Zamawiającego  na  wypadek 
wygaśnięcia lub rozwiązania umowy (nie dłużej jednak niż przez 2 tygodnie od wygaśnięcia umowy 
lub rozwiązania umowy) .
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie żywienia oraz 
wywozu  i  unieszkodliwiania  odpadów  (komunalnych  i  pokonsumpcyjnych)  zgodnie  z  aktualnie 
obowiązującymi przepisami w szczególności:
- ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 
2010 Nr 136, poz. 914),
- ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243),
oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i  
warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 
z późn. zm.)
w związku z przejęciem świadczenia usług w zakresie usług żywienia pacjentów dla Zamawiającego 
a) Wykonawca przejmie od dotychczasowego Wykonawcy usług z mocy prawa, na zasadzie art. 23 1 
Kodeksu  pracy,  16  byłych  pracowników  Zamawiającego,  zatrudnionych  przez  dotychczasowego 
Wykonawcę usług żywienia pacjentów.
b) W przypadku nie zatrudnienia pracowników w trybie określonym w pkt. a) Wykonawca zobowiązany 
będzie do pokrycia Zamawiającemu kosztów rozwiązania umów o pracę z tymi pracownikami oraz 
wszelkich kosztów związanych z ustaniem stosunku pracy w/w pracowników, jeżeli Zamawiający takie 
koszty poniesie.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 55320000
Dodatkowe przedmioty 55300000
55321000
55322000
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 
Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
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ZP 36/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices TED eSender
Login: ENOTICES_zeromski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-144495 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 204-335869 z dnia: 23/10/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
18/10/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję 
zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Zamiast: Powinno być:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty: 23.11.2012 r. 
Zamiast: Powinno być: 10.12.2012 r. 
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
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II.1.5
Tekst do dodania:
Dopuszczalne są zmiany umowy w zakresie ilości żywionych pacjentów polegające na obniżeniu 
liczby żywionych pacjentów o 10 % lub na zwiększeniu o 20 % .
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
III.2.3
Tekst do dodania:
Kwalifikacje techniczne 1. Dysponowanie wykwalifikowanym personelem w szczególności:
na etapie opracowywania i przygotowywania diet: min. 2 dietetyczkami z min. 5 letnim 
doświadczeniem.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
IV.3.4
Tekst do dodania:
termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: data 10/12/2012 r. 
godz. 10:00
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
IV.3.8
Tekst do dodania:
warunki otwarcia ofert: 10/12/2012 r. godz 10:30
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-159451
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