
Ogłoszenie nr 500159825-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.  

Szpital w Knurowie Sp. z o.o.: Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla Szpitala 

w Knurowie  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 567579-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Szpital w Knurowie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 24129721700000, ul. ul. 

Niepodległości  8, 44190   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 331 93 34, e-mail 

szpitalwknurowie@wp.pl, faks 32 331 93 04.  

Adres strony internetowej (url): www.szpitalknurow.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: Spółka prawa handlowego podlega na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla Szpitala w Knurowie  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

DZ/3/2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  

1 . Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla 

Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów polegająca na 

kompleksowym przygotowywaniu całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala w 

Knurowie z uwzględnieniem zgłaszanych diet oraz na dostarczaniu posiłków do punktu 

odbioru tj. kuchenek oddziałowych Zamawiającego znajdujących się w budynku Szpitala w 

Knurowie przy ul. Niepodległości 8 (pięć punktów). 2 . Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera Załącznik nr 1 Formularz ofertowy, Załącznik nr 4 Wzór umowy, 

Załącznik nr 9 Charakterystyka diet obowiązujących w Szpitalu w Knurowie, Załącznik nr 10 

Przykładowy jadłospis dekadowy posiłków, Załącznik nr 11 Opis przedmiotu zamówienia, 

Załącznik nr 12 Tabela zawierająca zestawienie wydanych śniadań, obiadów i kolacji w 



okresie od kwietnia 2017 do marca 2018, Załącznik nr 13 Tabela zawierająca orientacyjną 

procentową ilość każdej z diet obowiązujących w Szpitalu w okresie ostatnich 12 miesięcy. 3 

. Całodzienne wyżywienie, o którym mowa w ust. 1 obejmować będzie: 3.1 . Śniadanie, 3.2 . 

Obiad, 3.3 . Kolację, 3.4 . Ewentualne posiłki profilaktyczne. 4 . Zamawiający informuje, iż 

wydawaniem posiłków na oddziale bezpośrednio do pacjenta zajmuje się personel 

Zamawiającego. 5 . Charakterystyka diet obowiązujących w Szpitalu w Knurowie została 

opisana w Załączniku nr 9 do SIWZ. 6 . Przykładowy jadłospis dekadowy posiłków zawiera 

Załącznik nr 10 do SIWZ. 7 . Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w 

pełni ilości zamawianych usług, a Wykonawca nie będzie miał z tego tytułu roszczeń. 8 . 

Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji niniejszej umowy do zmiany 

wielkości zapotrzebowań na poszczególne pozycje do granic kwoty przedmiotowej umowy. 9 

. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotowej usługi z dołożeniem należytej 

staranności, uwzględniając zawodowy charakter wykonywanej działalności oraz w 

szczególności mając na uwadze charakter i przeznaczenie świadczonej usługi tj. na potrzeby 

pacjentów Szpitala w Knurowie. 10 . Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym 

przestrzeganiu zaleceń i norm dotyczących zakładów żywienia zbiorowego Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie. 11 . Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania i przestrzegania zasad higieny zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz HACCP, GHP, GMP. 12 . Zamawiający informuje, że posiada trzy sztuki 

wózków bemarowych 4GN 1/1 200 firmy Lozamet typ BW.14.5 i dwie sztuki wózków 

bemarowych 3 GN 1/1 200 firmy RM Gastro typy: BMPD-3-1/1 i BMPK-3-1/1 a 

Wykonawca zapewni do realizacji umowy kompatybilne pojemniki gastronomiczne. 13 . 

Zamawiający informuje o ilości łóżek w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. Oddział Chorób 

Wewnętrznych I - 44 łóżka Oddział Chorób Wewnętrznych II – 48 łóżek Oddział Chirurgii 

Ogólnej – 39 łóżek Oddział Położniczo-Ginekologiczny – 49 łóżek (położnictwo – 17 łóżek, 

ginekologia – 32 łóżka) Oddział Noworodków i Wcześniaków – 18 łóżek Oddział 

Onkologiczny – 9 łóżek 14 . Zamawiający informuje, że zapewnienie zastawy stołowej i 

zmywanie jej leży po stronie Zamawiającego. 15 . Zamawiający informuje, że puste termosy 

pozostawiane są do przekazania Wykonawcy przy dostawie kolejnego posiłku. 16 . 

Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość odpadów (resztek) pokonsumpcyjnych na dzień 

wynosi 15-20 kg. 17 . Zamawiający informuje, że zapewnienie transportu termosów i 

pojemników (w tym także np. wózków) z samochodu do poszczególnych kuchenek 

oddziałowych leży w gestii Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby zamówienie było 

realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy. Zamówienie publiczne 

o wartości poniżej 221000 euro.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6 

 

Dodatkowe kody CPV: 55520000-1  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA: Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla Szpitala w Knurowie  



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 575150.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: CATERMED S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Ks. Siemaszki 15 A  

Kod pocztowy: 31-201  

Miejscowość: Kraków  

Kraj/woj.: małopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 614844.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 614844.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 614844.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  

 



IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


