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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:143278-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Różne produkty spożywcze
2020/S 060-143278

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5242758370
Adres pocztowy: ul. Mehoffera 72/74
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 03-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Markocka
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl 
Tel.:  +22 8110688-270/271
Faks:  +22 8111864
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.scol.warszawa.pl/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: https://
www.scol.warszawa.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
„Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w
Warszawie Sp. z o.o.”
Numer referencyjny: ZP/15/2020

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetargi@scol.warszawa.pl
https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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15800000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 411 991.20 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mięso
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wędliny
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Jaja kurze
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
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i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nabiał
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mrożonki
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Ryby
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Warzywa i owoce
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pieczywo
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Artykuły spożywcze różne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/01/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz dodatkowo na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
a) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego
nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
b) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
c) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający
zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o
udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia
konkurencji.
d) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
— Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
— Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
— Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają być dostarczone wraz z ofertą.
1.1. formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ;
1.2. formularz asortymentowo-cenowy – załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ;
1.3. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
1.4. zobowiązanie podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się Wykonawca załącznik nr 5 do SIWZ
– jeżeli dotyczy wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – załącznik nr 3 do SIWZ;
1.5. dokument potwierdzający wniesienie wadium;
1.6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione
do reprezentowania Wykonawcy, także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego; pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem
notarialnie.



Dz.U./S S60
25/03/2020
143278-2020-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 15

25/03/2020 S60
https://ted.europa.eu/
TED

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 15

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd.
2. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest
zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy do złożenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
na stronie internetowej informacji dotyczącej nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu
Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów). W przypadku przynależności do
grupy kapitałowej Wykonawcy wraz ze złożeniem oświadczenia, powinni przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca składa w oryginale –
załącznik nr 4 do SIWZ
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania, tj.
takie dokumenty jak:
3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego:
3.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – Zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnego rejestru;
3.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
3.5. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt 3.1–3.2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych
dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Pzp.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
5.1. w pkt 3.1 powyżej – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;
5.2 w pkt 3.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
5.2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
5.3. dokumenty, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2 i 5.2.1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
cd.
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5.4. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1, 3.2, 5.2.1 zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 5.3 stosuje się.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1,
składa dokument, o którym mowa w pkt 5.4, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju,
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 4.3 zdanie pierwsze stosuje się.
8. W przypadku gdy Wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu potwierdzania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od Wykonawcy, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3.1–3.5 powyżej.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – projekt umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2020
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Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
W Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o., ul. Szubińska 4 w Warszawie, POLSKA – Dział
Zamówień Publicznych lub za pośrednictwem transmisji online.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Informacje dot. wadium i RODO.
Nr części; nazwa przedmiotu zamówienia; kwota wadium w PLN:
1 mięso 3 600,00;
2 wędliny 3 900,00;
3 jaja 590,00;
4 nabiał 4 900,00;
5 mrożonki 640,0;
6 ryby 980,00;
7 warzywa i owoce 6 600,0;
8 pieczywo 2 600,0;
9 artykuły spożywcze (różne) 4 500,0.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA jest Katarzyna Bieniek.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa artykułów spożywczych do żywienia
pacjentów „Dziennego Domu Opieki Medycznej dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum
Opiekuńczo-Leczniczym w Warszawie” znak sprawy: ZP/15/2020;
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3) 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 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
— 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 ***,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— 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.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zast...
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Artykuły dla terapii zajęciowej
Część nr: 10
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15110000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego pod poniższe adresy:
i) ZOL, ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, POLSKA;
ii) ZOL, ul. Olchy 8, 04-870 Warszawa, POLSKA.
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa produktów niezbędnych do przygotowywania posiłków dla
pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej znajdującego się przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa,
POLSKA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2.1–2.9 do SIWZ .
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
31/01/2021
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22587801
Faks:  +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym
podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych –
odwołanie, skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli
miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. 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.
5. Odwołanie wobec czynności Zamawiającego wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji Zamawiającemu stanowiącej podstawę do wniesienia jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób określony w at. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób;
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2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień
SIWZ;
3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec
czynności innych niż określone w pkt 1 i 2.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenia zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej
Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: odwolania@uzp.gov.pl
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 22587801
Faks:  +48 22587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2020
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