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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:473973-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Racibórz: Usługi przygotowywania posiłków
2021/S 182-473973

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Szpital Rejonowy w Raciborzu im. dr Józefa Rostka
Adres pocztowy: ul. Gamowska 3
Miejscowość: Racibórz
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 47-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Leszek Gołuchowski
E-mail: przetargi@szpital-raciborz.org 
Tel.:  +48 327555080
Faks:  +48 327555049
Adresy internetowe:
Główny adres: http://szpital-raciborz.org

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:
usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta na bazie kuchni 
wykonawcy
Numer referencyjny: 11/2021

II.1.2) Główny kod CPV
55321000 Usługi przygotowywania posiłków

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie w okresie 36 miesięcy, usługi cateringowej (całodzienne żywienie 
pacjentów hospitalizowanych) w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na bazie kuchni wykonawcy, zlokalizowanej 
poza obiektami zamawiającego.
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II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 6 661 275.40 PLN

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
55320000 Usługi podawania posiłków
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Szpital Rejonowy w Raciborzu, ul. Gamowska 3

II.2.4) Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej (całodzienne żywienie pacjentów 
hospitalizowanych) w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na bazie kuchni Wykonawcy, zlokalizowanej poza 
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obiektami Zamawiającego. Zamawiający również realizuje świadczenia na rzecz chorych z podejrzeniem 
COVID-19 lub zdiagnozowanym COVID-19.
1.2 Przedmiotem zamówienia jest:
1.Przygotowywanie i dostawa całodziennego wyżywienia w ilościach wynikających z liczby hospitalizowanych 
pacjentów z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i Ministerstwa Zdrowia ujęte w publikacji z 2011r 
„ Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach”.
2.Dowóz posiłków przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
3.Porcjowanie i dystrybucja posiłków do łóżka pacjenta zgodnie z harmonogramem zał. nr 13 do SWZ.
4.Odbiór brudnych naczyń stołowych, zmywanie i dezynfekcja, które odbywać się będą w pomieszczeniach 
kuchenek oddziałowych.
5.Odbiór brudnych termosów i pojemników typu GN po wydaniu posiłków i ich zmywanie u Wykonawcy.
6.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wynajmie kuchenki oddziałowe wraz z wyposażeniem 
odrębną umową ( załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy najmu kuchenek).
7.Prowadzenie kuchni mlecznej na oddziale pediatrycznym i przygotowywanie na bieżąco mieszanek 
mlecznych na bazie artykułów wg załącznika nr 1 do SWZ
(od poz.6- poz. 17 w formularzu cenowym).
8.Odbiór i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (łącznie z oddziałem zakaźnym) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności ustawą z 14 grudnia 2012roku o odpadach (DZ.U. z 2013,poz.21 z późn. zm.) w 
zakresie wywozu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych.
9.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopię umowy na odbiór resztek pokarmowych z 
oddziałów w tym z oddziału zakaźnego do 7 dni od podpisania umowy.
10.Wszystkie elementy wykonywanej usługi muszą być zgodne z procedurami systemu Analizy Ryzyka i 
Kontroli Punktów Krytycznych (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP) – System Zarządzania 
Bezpieczeństwem Żywności.
11.Szacunkowa ilość zamawianych osobodni w okresie 36 miesięcy wyniesie 200 000.
Ilość ta jest wartością jedynie szacunkową i może ulec zmianie w zależności od zawarcia kontraktów z 
Narodowym Funduszem Zdrowia.
12.Posiłki dla pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia Sars-CoV-2 podawane są przy użyciu 
naczyń i sztućców jednorazowych.
Informacje dodatkowe w zakresie zamówienia:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedną kategorię 
zakupową i ze względu na tożsamość przedmiotową w żaden sposób nie utrudnia małym i średnim 
przedsiębiorcom złożenia oferty.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w 
okolicznościach, o których mowa w art. 95 uPzp.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.
7. Zamawiający nie przewiduje obowiązek przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w 
art. 131 ust. 2 uPzp.
15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 uPzp,
11. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
13. Zgodnie z art. 255 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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.1.8) 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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 141-374336

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
usługa gastronomiczna w zakresie przygotowania i dystrybucji posiłków do łóżka pacjenta na bazie kuchni 
wykonawcy

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
14/09/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IMPEL Catering Sp. z o.o.
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL Polska
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 260 760.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 661 275.40 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie 
Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia 
o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec 
postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej opisane wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomośćo okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania 
wobec treściogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
zamawiający możeprzedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia 
odwołania po upływieterminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu 
ogłoszenia przez Izbęorzeczenia W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do 
czasu ogłoszeniaprzez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej 
„orzeczeniem”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu nr 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +22 4587801
Faks:  +22 4587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/09/2021

20/09/2021 S182
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

