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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:567493-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi przygotowywania posiłków
2019/S 231-567493

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 221-542139)

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

Oficjalna nazwa: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
Adres pocztowy: ul. Mączna 3
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514
Kod pocztowy: 54-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Dwojak
E-mail: aneta.dwojak@mcus.pl 
Tel.:  +48 713769952
Faks:  +48 713769900
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mcus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi polegające na przygotowaniu i dostawie podstawowego wyżywienia (catering) dla klientów Dziennego
Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8, funkcjonującego w strukturze DPS w MCUS we Wrocławiu
Numer referencyjny: MCUS.DZP.373-80/2019

II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na przygotowaniu i dostawie podstawowego wyżywienia
(catering) dla klientów DDP przy ul. Skoczylasa 8, funkcjonującego w strukturze DPS w Miejskim Centrum
Usług Socjalnych we Wrocławiu. Przygotowanie i ciągła dostawa podstawowego wyżywienia (catering) ma na
celu zagwarantowanie codziennego dostarczania posiłków (II śniadania i obiadu) dla maksymalnie 30 osób,
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niesamodzielnych dorosłych, w szczególności osób starszych (klientów DDP) od poniedziałku do piątku z
wyłączeniem dni świątecznych oraz odbioru pozostałych po tych posiłkach resztek żywieniowych.
Podana liczba klientów (do 30) jest liczbą szacunkową.
Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby posiłków ze względu np. na:
1) niższą rzeczywistą liczbę klientów w DDP niż wcześniej deklarowana;
2) przesunięcie terminu rozpoczęcia funkcjonowania DDP;
3) chorobę klienta DDP;
4) innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/11/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 221-542139

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 26/11/2019
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 02/12/2019
Czas lokalny: 11:30
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) w zakresie dysponowania narzędziami, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:
— dysponowania niezbędnym wyposażeniem oraz lokalem, w którym przygotowywane będą posiłki z
zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że lokal spełnia wymagania określone
przepisami prawa obowiązujące w tym zakresie,
— dysponowania co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do rozwożenia posiłków oraz spełniającego
wymagania określone przepisami prawa obowiązującego w tym zakresie;
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b) zdolności zawodowej, tj. dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji usług z
zastrzeżeniem, że wszystkie osoby skierowane do realizacji usług cateringowych, które zostały wskazane przez
Wykonawcę w wykazie składanym na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, będą zatrudnione na
umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia:
— dysponowanie co najmniej 1 dietetykiem z tytułem zawodowym dietetyka, tj. osobą posiadającą co najmniej
wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie
dietetyka w placówkach żywienia zbiorowego lub wykształcenie policealne w zawodzie dietetyka i co najmniej 5-
letnie doświadczenie w zawodzie dietetyka w placówkach żywienia zbiorowego;
— dysponowanie co najmniej 1 kucharzem posiadającym wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe
oraz pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji na kucharza i co najmniej roczne doświadczenie w zawodzie
kucharza w placówkach żywienia zbiorowego;
— dysponowanie co najmniej 1 kierowcą posiadającym co najmniej wykształcenie podstawowe oraz
uprawnienia do prowadzenia pojazdów, które są/będą w dyspozycji Wykonawcy.
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) w zakresie dysponowania narzędziami, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj.:
— dysponowania niezbędnym wyposażeniem oraz lokalem, w którym przygotowywane będą posiłki z
zezwoleniem/opinią stacji sanitarno-epidemiologicznej potwierdzającą, że lokal spełnia wymagania określone
przepisami prawa obowiązujące w tym zakresie; dysponowania co najmniej jednym pojazdem przystosowanym
do rozwożenia posiłków oraz spełniającego wymagania określone przepisami prawa obowiązującego w tym
zakresie;
b) zdolności zawodowej, tj. dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji usług z
zastrzeżeniem, że wszystkie osoby skierowane do realizacji usług cateringowych, które zostały wskazane przez
Wykonawcę w wykazie składanym na potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, będą zatrudnione na
umowę o pracę przez cały okres realizacji zamówienia;
— dysponowanie co najmniej jednym dietetykiem z tytułem zawodowym dietetyka, tj. osobą posiadającą co
najmniej wykształcenie wyższe licencjackie/magisterskie oraz co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie
dietetyka w placówkach żywienia zbiorowego lub wykształcenie policealne w zawodzie dietetyka i co najmniej 5
letnie doświadczenie w zawodzie dietetyka w placówkach żywienia zbiorowego;
— dysponowanie co najmniej jednym kucharzem posiadającym wykształcenie co najmniej zasadnicze
zawodowe oraz pozytywny wynik egzaminu z kwalifikacji na kucharza i co najmniej roczne doświadczenie w
zawodzie kucharza w placówkach żywienia zbiorowego;
— dysponowanie co najmniej jednym kierowcą posiadającym co najmniej wykształcenie podstawowe oraz
uprawnienia do prowadzenia pojazdów, które są/będą w dyspozycji Wykonawcy.
Uwaga (dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego):
Warunki udziału w postępowaniu przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum), w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, będą oceniane poprzez spełnienie tych
warunków przez niektórych z tych Wykonawców, tak jednak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


