
LANGUAGE: PL
CATEGORY: ORIG
FORM: F14
VERSION: R2.0.9.S02
SENDER: ENOTICES
CUSTOMER: SSZP
NO_DOC_EXT: 2017-137461
SOFTWARE VERSION: 9.6.3
ORGANISATION: ENOTICES
COUNTRY: EU
PHONE: /
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
NOTIFICATION TECHNICAL: YES
NOTIFICATION PUBLICATION: YES



1 / 3

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polska
Osoba do kontaktów: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel.:  +48 914661086
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 
Faks:  +48 914661113
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług całodobowego żywienia pacjentów SPSK-2.
Numer referencyjny: ZP/220/52/17

II.1.2) Główny kod CPV
15894220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ (opis przedmiotu zamówienia).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: SSZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-129389
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 182-372955
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 19/09/2017

mailto:zamowienia@spsk2-szczecin.pl
www.spsk2-szczecin.pl
http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:372955-2017:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda złożenia:
1. 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, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wartość zamówienia winna być osiągnięta nie
później niż w dniu złożenia oferty.
Dowodami, o którym mowa powyżej 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.
2. Wykazu osób, o których mowa w p. VII ppkt 1.3 lit. b) SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, odpowiedzialnych za realizację usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy
do sporządzenia wykazu osób mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
3. Oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia
określone w pkt VII ppkt. 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do formularza
oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej dwóch głównych usług kompleksowego, całodobowego
żywienia pacjentów wraz z dystrybucją posiłków do łóżka chorego na rzecz szpitala posiadającego co najmniej
450 łóżek, każde o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto.
W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być
spełniony przed upływem terminu składania oferty.
b) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej:
— jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Dietetyki i/lub Technologii Żywności
i Żywienia Człowieka oraz doświadczenie w zakresie koordynacji realizacji usługi będącej przedmiotem
zamówienia w obiekcie o minimum ilości 450 łóżek i stażem pracy minimum 3 lata
— jedną osobą z wykształceniem wyższym kierunkowym w zakresie Dietetyki i/lub Technologii Żywności i
Żywienia Człowieka oraz doświadczeniem w żywieniu szpitalnym, ze stażem pracy minimum 2 lata.
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Powinno być:
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający żąda złożenia:
1. 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, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji wartość zamówienia winna być osiągnięta nie
później niż w dniu złożenia oferty.
Dowodami, o którym mowa powyżej 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.
2. Wykazu osób, o których mowa w p. VII ppkt 1.3 lit. b) SIWZ skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia, odpowiedzialnych za realizację usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawcy
do sporządzenia wykazu osób mogą wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 2 do formularza oferty.
3. Oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia
określone w pkt VII ppkt. 1.3 SIWZ, zgodnie z wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik nr 3 do formularza
oferty.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej usługi kompleksowego, całodobowego żywienia
pacjentów wraz z dystrybucją posiłków do łóżka chorego na rzecz szpitala posiadającego co najmniej 450
łóżek, o wartości nie mniejszej niż 3.500.000,00 zł brutto.
W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być
spełniony przed upływem terminu składania oferty.
b) wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia co najmniej:
— jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Dietetyki i/lub Technologii Żywności
i Żywienia Człowieka oraz doświadczenie w zakresie koordynacji realizacji usługi będącej przedmiotem
zamówienia w obiekcie o minimum ilości 450 łóżek i stażem pracy minimum 3 lata
— jedną osobą z wykształceniem wyższym kierunkowym w zakresie Dietetyki i/lub Technologii Żywności i
Żywienia Człowieka oraz doświadczeniem w żywieniu szpitalnym, ze stażem pracy minimum 2 lata.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


