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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:108609-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Kościan: Usługi dowożenia posiłków
2012/S 67-108609

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowtnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, attn: Wiesław Nowak,
POLSKA-64-000Kościan. Tel.  +48 655120855. E-mail: zp.spzozkoscian@post.pl. Fax  +48 655120707.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.3.2012, 2012/S 64-104269)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:55521200, 55321000
Usługi dowożenia posiłków.
Usługi przygotowywania posiłków.
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie świadczył lub świadczy co najmniej dwie usługi żywienia pacjentów zakładów opieki zdrowotnej o
liczbie łóżek min 250 oraz wartości 3 000 000 PLN każda, przy czym przynajmniej jedna z usług świadczona była/
jest w oparciu o kuchnię zewnętrzną (dowóz posiłków) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dysponuje przynajmniej jedną kuchnią posiadającą decyzję 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. Kuchnia musi
być w dyspozycji wykonawcy na okres nie krótszy niż planowany termin wykonywania niniejszego zamówienia, tj.
48 miesiące od dnia podpisania umowy. Dysponuje jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie koordynacji
realizacji usługi będącej przedmiotem Zamówienia w obiekcie o min. 250 łóżek i stażem pracy min. 3 lata. Jedną osobą
z doświadczeniem dietetyka – staż pracy min. 4 lata lub technologiem żywienia – staż pracy min. 4 lata. Dysponuje
kuchnią zatwierdzoną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, w odległości nie większej niż 40 km
od siedziby Zamawiającego. Ustalenie ww. odległości winno uwzględniać trasę dojazdu z wykorzystaniem wyłącznie
dróg publicznych.Dysponuje co najmniej dwoma samochodami posiadającym decyzję/opinię Państwowego Inspektora
Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie ich do przewozu posiłków z kierowcami z aktualnymi badaniami sanitarnymi.
Wykonawca wdroży system elektronicznego zamawiania posiłków terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, wraz z
przeszkoleniem min. 2 pracowników do tego czasu zamawianie posiłków odbywać się będzie za pomocą faksu.
Powinno być:

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy to w
tym okresie świadczył lub świadczy co najmniej 2 usługi żywienia pacjentów zakładów opieki zdrowotnej o liczbie łóżek
min 250 oraz wartości 3 000 000 PLN każda, przy czym przynajmniej 1 z usług świadczona była/jest w oparciu o kuchnię
zewnętrzną (dowóz posiłków) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Dysponuje przynajmniej jedną kuchnią posiadającą decyzję 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. Kuchnia musi być w dyspozycji wykonawcy na okres
nie krótszy niż planowany termin wykonywania niniejszego zamówienia, tj. 48 miesiące od dnia podpisania umowy.
Dysponuje jedną osobą posiadającą doświadczenie w zakresie koordynacji realizacji usługi będącej przedmiotem
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Zamówienia w obiekcie o min. 250 łóżek i stażem pracy min. 3 lata. Jedną osobą z doświadczeniem dietetyka–
staż pracy min. 4 lata lub technologiem żywienia – staż pracy min. 4 lata. Dysponuje co najmniej 2 samochodami
posiadającym decyzję/opinię Państwowego Inspektora Sanitarnego, potwierdzającą dopuszczenie ich do przewozu
posiłków z kierowcami z aktualnymi badaniami sanitarnymi. Wykonawca wdroży system elektronicznego zamawiania
posiłków terminie do 60 dni od daty podpisania umowy, wraz z przeszkoleniem min. 2 pracowników do tego czasu
zamawianie posiłków odbywać się będzie za pomocą faksu.


