
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum
Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 331031257

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chopina 29

1.5.2.) Miejscowość: Białogard

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 943113726

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalbialogard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalbialogard.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów Regionalnego Centrum Medycznego
w Białogardzie Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a12c7017-1acb-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00187419

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-21
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://szptalbialogard.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystać z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazania tych dokumentów
oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej- datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia
wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta Wykonawcy oraz załączniki do
oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowanie). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: przetargi@szpitalbialogard.pl
8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta Wykonawcy oraz załączniki do oferty), cyfrowych
odwzorowań dokumentów składane przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
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jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów
elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: przetargi@szpitalbialogard.pl 
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r., poz. 2452).
10. Zamawiający nie przewiduje sposobów komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie
Sp. z o.o., ul. Chopina 29, 78-200 Białogard;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie Sp. z o.o.
jest Pani/Pan Dariusz Florek, adres 
e-mail: iod@szpitalbialogard.pl , telefon: 513 370 301;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną „Przebudowa
z rozbudową Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie, ul. Chopina 29”, prowadzonym w
trybie podstawowym;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia
zakończenia realizacji umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P/N/3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodziennego kompleksowego żywienia pacjentów 
Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie Sp. z o.o. przy ul. Chopina 29 oraz ul.
Szpitalna 7:
a) Przygotowanie posiłków w ilościach zgłaszanych przez Zamawiającego z 
uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zleceń dietetycznych Instytutu 
Żywności i Żywienia w Warszawie. 
b) Dostarczanie posiłków w bemarowym systemie dystrybucji na oddziały szpitala oraz 
podanie do łóżka pacjenta (posiłki podawane na naczyniach stołowych Wykonawcy tj. 
sztućce, talerze, kubki). 
c) Odbiór z oddziałów bemarów, naczyń stołowych, kubków oraz sztućców. 
d) Zmywanie i dezynfekcja bemarów, pojemników GN (ze stali nierdzewnej), termosów, 
naczyń stołowych oraz sztućców, a także innych urządzeń służących do 
przechowywania, przewozu, dystrybucji i podawania żywności, zgodnie z przepisami 
sanitarno- epidemiologicznymi, do których stosowania zobligowane są zakłady opieki 
zdrowotnej i przy użyciu środków czystości posiadających atest PZH. 
e) Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z każdego oddziału Zamawiającego po każdym 
posiłku i ich utylizacja. 
Pełny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. W związku z przystąpieniem Regionalnego Centrum Medycznego Białogardzie Spółka z o.o. 
do programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie 
poporodowym – Dieta Mamy”, Zamawiający wymaga od Wykonawcy kontynuacji w/w 
programu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie 
programu pilotażowego "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie 
poporodowym - Dieta Mamy"(Dz.U. z 2019 poz.1537). 
Pełny opis przedmiotu zamówienia dot. diety matki zawiera Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie programu pilotażowego "Standard szpitalnego 
żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym - Dieta Mamy"(Dz.U. z 2019 poz.1537).

3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55321000 – 6
Usługi przygotowywania posiłków

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;
Wykonawca musi dysponować kuchnią zatwierdzoną decyzją Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z
produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej
potrawy oraz świadczenia usług dla odbiorców zewnętrznych na czas realizacji przedmiotowego
zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00
PLN – polisa.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca musi dysponować co najmniej jednym środkiem transportu służącym do przewozu
żywności,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Wraz z ofertą Wykonawcy składają następujące środki dowodowe:
1) Oświadczenie o braku zachodzenia wobec Wykonawcy przesłanek określonych w art. 108 ustawy
Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania – wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
2) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i pkt 1. ppkt 2), stanowią dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień
składania ofert. 
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym
mowa w pkt 1 ppkt) 1 i pkt 1 ppkt) 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
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podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, waz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 1 ppkt) 1 i pkt 1 ppkt) 2, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje
się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 
2) aktualna decyzja miejscowo właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana na
podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 2021), stwierdzającą, że zakład (kuchnia), w którym będą przygotowywane posiłki
spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w
zakresie przygotowywania posiłków od surowca gotowej potrawy oraz świadczenia usług
cateringowych. 
3) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje minimum 1 samochodem dopuszczonym
do przewozu żywności zgodnie z decyzją/zezwoleniem właściwego Państwowego Inspektora
Sanitarnego, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych
przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie z którego wynika,
które usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 
7) Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
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reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 
8) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli
Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również
przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej
uprawnienia notariusza.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość́ zmian postanowień́ zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 
1) terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności warunkujących ograniczenie
możliwości i/lub celowości wykonywania usługi w uzgodnionym terminie; 
2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wobec zmiany przepisów dotyczących: 
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020, poz. 2207, ze zm.), 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą ̨ miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę ̨. 
2. Zmiana umowy może być́ dokonana za porozumieniem Stron w formie pisemnego aneksu. 
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, dokonywana na podstawie ust. 1 pkt 2) obowiązywać́
będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2) lit. a-c.
według następujących zasad:
1) w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, wartość́ netto wynagrodzenia
wykonawcy nie zmieni się ̨, a określona w aneksie wartość́ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 
2) w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie stosownie o wartość́ wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze
zwiększenia wynagrodzeń́ osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości
aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń́
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości
minimalnej stawki godzinowej. 
3) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie adekwatnie o wartość́ wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaka ̨ będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść́ w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na
rzecz zamawiającego. 
4) Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 2) wymaga
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę ̨ oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów
wynikających z wprowadzenia zmian wraz z wykazaniem ich wysokości. W przypadku zmiany, o
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której mowa w ust. 1 pkt 2) lit. b-c, wykonawca zobowiązany jest do wykazania w jaki sposób
ww. zmiany wpłynęły na wysokość́ wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności do złożenia
wykazu pracowników zatrudnionych na podstawie płacy minimalnej, kalkulacji kosztów pracy
ww. pracowników wraz z podaniem obecnego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia przed
zmiana ̨. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez wykonawcę ̨
dokumentów potwierdzających zasadność́ złożenia takiego oświadczenia oraz wzrost kosztów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-30 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty: 1)	opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;  2)	aktualna decyzja miejscowo właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021), stwierdzającą, że zakład (kuchnia), w którym będą przygotowywane posiłki spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie przygotowywania posiłków od surowca gotowej potrawy oraz świadczenia usług cateringowych.  3)	oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca dysponuje minimum 1 samochodem dopuszczonym do przewozu żywności zgodnie z decyzją/zezwoleniem właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2021)
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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