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Ogłoszenie nr 510225578-N-2020 z dnia 12-11-2020 r.

Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach: Przygotowanie i dostawy posiłków dla
pacjentów szpitala w Pilchowicach

 
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: 595806-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Krajowy numer identyfikacyjny
27621529300000, ul. Dworcowa  31, 44-145  Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
331 99 03, e-mail szpital@szpital-pilchowice.pl, faks 32 331 99 08. 
Adres strony internetowej (url): www.szpital-pilchowice.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przygotowanie i dostawy posiłków dla pacjentów szpitala w Pilchowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
27/ZP/2020/P

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: 

Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostaw
posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Chorób Płuc w Pilchowicach przez
wszystkie dni w okresie realizacji umowy, b) doposażenie kuchenki oddziałowej w 1 wózek
bemarowy do dystrybucji posiłków 3x1/1 GN Wykonawca ma obowiązek świadczenia usługi
zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz.
U. z 2019 r. poz. 1252 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych i
innymi określonymi przepisami prawa w odniesieniu do przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowiązuje się przestrzegać zaleceń i zarządzeń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu
Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych
zakładach żywienia zbiorowego oraz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów służby
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NAZWA: Przygotowanie i dostawy posiłków dla
pacjentów szpitala w Pilchowicach

zdrowia opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie. Wykonawca
zobowiązany będzie do prowadzenia usługi z zachowaniem zasad systemu HACCP oraz Zasad
Dobrej Praktyki Higienicznej i Zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Zamawiający żywienie
chorych opiera na następujących dietach: a) Dieta podstawowa. b) Dieta łatwo strawna. c) Dieta
łatwo strawna z ograniczeniem tłuszczu d) Dieta łatwo strawna z ograniczeniem substancji
pobudzających wydzielanie soku żołądkowego. e) Dieta łatwo strawna papkowata. f) Dieta łatwo
strawna płynna. g) Dieta łatwo strawna płynna wzmocniona. h) Dieta do żywienia przez sondę. i)
Dieta bogatobiałkowa. j) Dieta z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów. k) Dieta
wysokokaloryczna. l) Dieta niskokaloryczna 1200; 1500 kcal. m) Dieta o kontrolowanej
zawartości kwasów tłuszczowych (przeciwmiażdżycowa) n) Dieta niskopurynowa. o) Dieta
niskosodowa. Zamawiający dopuszcza wystąpienie innych diet wyżej nie wymienionych, w
przypadku specjalnych zaleceń lekarskich (np. dieta bezmleczna, niskobiałkowa, bezglutenowa,
wegetariańska). Diety te będą realizowane przez Wykonawcę na podstawie zaleceń dietetyka
Zamawiającego. Szczegółowy opis diet i bemara znajduje się w Szczegółowym Opisie
Zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6

Dodatkowe kody CPV: 15894220-9, 55521200-0

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

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2020 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 463288.28 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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:  1

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: Niro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Email wykonawcy: niro@niro.com.pl 
Adres pocztowy: ul. Ścinawska 37 



12.11.2020

3/3

Kod pocztowy: 59-300 
Miejscowość: Lubin 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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 452229.17 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 452229.17 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 452229.17 
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: 40 % 

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. 


