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SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007919/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (art. 114 ust. 1 ustawy);b) posiadają doświadczenie oraz potencjał
techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia (art. 116 ust 1 ustawy);c) znajdują się w sytuacji
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ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 115 ust. 1 ustawy);d) nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art. 109 ustawyB. Od Wykonawcy na
podstawie art. 116 ust. 1 ustawy wymaga się, aby dysponował zdolnością zawodową do
realizacji zamówienia, rozumianą jako skierowanie do realizacji zamówienia, nieprzerwanie
przez cały okres realizacji umowy wykwalifikowanych pracowników:1) dietetyka rozumianego
jako osobę posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3-letnie
doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach
opiekuńczo – leczniczych/domach pomocy społecznej/domach opieki.2) kucharza rozumianego
jako osobę legitymująca się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, posiadająca co
najmniej 3-letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki
zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo-leczniczych/domach pomocy społecznej/domach
opieki;3) pomoc kuchenną rozumianą jako osobę pomagającą przy przygotowywaniu
posiłków.C. Od Wykonawcy na podstawie art. 116 ust. 1 ustawy wymaga się, aby dysponował
aktualnymi książeczkami zdrowia pracowników (badania profilaktyczne, w tym dla pracowników
zatrudnionych przy żywieniu na nosicielstwo), a także by zapewnił posiadanie przez
pracowników aktualnych szczepień przeciwko WZW typu B i tężcowi.D. Z postępowania o
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:1) będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo
związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu
karnego,c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,d) finansowania przestępstwa o charakterze
terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania
lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym, o
którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego
przestępstwa,f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
poz. 769),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony
określony w przepisach prawa obcego;2) jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;3) wobec którego wydano
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4) wobec którego
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) jeżeli zamawiający
może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu,
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
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2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.E. Z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska,
prawa socjalnego lub prawa pracy:a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za
przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w
rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach
prawa obcego,b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,c) wobec którego wydano
ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony
środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną;3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;4) w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;6) jeżeli
występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;7) który, z przyczyn leżących po
jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady;8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;9) który
bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (art. 114 ust. 1 ustawy);b) posiadają doświadczenie oraz potencjał
techniczny do realizacji przedmiotu zamówienia (art. 116 ust 1 ustawy);c) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 115 ust. 1 ustawy);d) nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz art. 109 ustawyB. Od Wykonawcy na
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podstawie art. 116 ust. 1 ustawy wymaga się, aby dysponował zdolnością zawodową do
realizacji zamówienia, rozumianą jako skierowanie do realizacji zamówienia, nieprzerwanie
przez cały okres realizacji umowy wykwalifikowanych pracowników:1) dietetyka rozumianego
jako osobę posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe oraz co najmniej 3-letnie
doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki zdrowotnej/szpitalach/zakładach
opiekuńczo – leczniczych/domach pomocy społecznej/domach opieki.2) kucharza rozumianego
jako osobę legitymująca się wykształceniem o profilu związanym z gastronomią, posiadająca co
najmniej 3-letnie doświadczenie w żywieniu zbiorowym w zakładach opieki
zdrowotnej/szpitalach/zakładach opiekuńczo-leczniczych/domach pomocy społecznej/domach
opieki;3) pomoc kuchenną rozumianą jako osobę pomagającą przy przygotowywaniu posiłków.
C.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:1) będącego osobą
fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:a) udziału w zorganizowanej grupie
przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,b) handlu ludźmi, o którym mowa w
art. 189a Kodeksu karnego,c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,d) finansowania przestępstwa o
charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo
udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania
ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,e) o charakterze terrorystycznym,
o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego
przestępstwa,f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
poz. 769),g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony
określony w przepisach prawa obcego;2) jeżeli urzędującego członka jego organu
zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;3) wobec którego wydano
prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;4) wobec którego
prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;5) jeżeli zamawiający
może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie
od siebie;6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu,
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.E. Z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu
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do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności;2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska,
prawa socjalnego lub prawa pracy:a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za
przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w
rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach
prawa obcego,b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,c) wobec którego wydano
ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony
środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną;3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;4) w stosunku do
którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd,
zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;6) jeżeli
występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie
wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;7) który, z przyczyn leżących po
jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu
rękojmi za wady;8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia
warunki udziału w postępowaniu, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;9) który
bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać
lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:a) opinię
właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym
zamówieniem – z treści załączonego dokumentu musi jasno wynikać, że Wykonawca może
produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz,b) wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
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odbiorców – należy przedstawić w wykazie co najmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem
zamówienia (catering – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów
Zamawiającego) o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy zł) każda, wraz z
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik
nr 5);c) wykaz środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności zgodnie z
obowiązującymi przepisami, w tym przez odpowiedniego inspektora sanitarnego, którymi będzie
dysponował wykonawca w celu realizacji przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6);d) opinię
właściwego inspektora sanitarnego dopuszczającego wskazane środki transportu do przewozu
żywności;e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia w odniesieniu do dietetyka, kucharza i
pomocy kuchennej, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności. (Załącznik nr 7) obejmujących w szczególności dokumenty w postaci umów
zawartych z rzeczonymi osobami oraz książeczki zdrowia pracowników (badania profilaktyczne,
w tym dla pracowników zatrudnionych przy żywieniu na nosicielstwo);f) opłaconą polisę, a
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co najmniej 500.000
zł (pięćset tysięcy zł) z uwzględnieniem OC za produkt.

Po zmianie: 
1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:a) opinię
właściwego inspektora sanitarnego zezwalającą na prowadzenie działalności objętej niniejszym
zamówieniem – z treści załączonego dokumentu musi jasno wynikać, że Wykonawca może
produkować i obracać żywnością, czyli wykonywać i dostarczać posiłki na zewnątrz,b) wykaz
usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców – należy przedstawić w wykazie co najmniej dwie usługi tożsame z przedmiotem
zamówienia (catering – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów
Zamawiającego) o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł (pięćset tysięcy zł) każda, wraz z
załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik
nr 5);c) wykaz środków transportu dopuszczonych do przewozu żywności zgodnie z
obowiązującymi przepisami, którymi będzie dysponował wykonawca w celu realizacji przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 6);d) opinię właściwego inspektora sanitarnego dopuszczającego
wskazane środki transportu do przewozu żywności;e) wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia w odniesieniu do dietetyka, kucharza i pomocy kuchennej, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. (Załącznik nr 7)
o;f) opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę co
najmniej 500.000 zł (pięćset tysięcy zł) z uwzględnieniem OC za produkt.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa: a)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
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składania ofert;b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,c) aktualne zaświadczenie właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,d)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt.
2 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,e)
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, pkt.
4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,f) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Po zmianie: 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa: a)
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust 1 pkt. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniemb)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,d) aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy
, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,e) aktualną
informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, pkt. 4
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,f) lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej
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