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1.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku 

ul. Kazimierza Wielkiego 4,  

38-600 Lesko,  

NIP: 688-11-97-430, 

REGON: 370445072. 

Godziny pracy SPZOZ w Lesku – od poniedziałku od piątku od 8:00 do 15:00 z wyłączeniem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzozlesko.pl 

Strona internetowa http://przetargi.spzozlesko.pl/ 

Konto bankowe: nr konta: Powszechna Kasa Oszczędności BP 

Nr konta bankowego: Nr 74 1020 2980 0000 2902 0111 9411 

 
2.ADRES  STRONY  INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANIA,  NA  
KTÓREJ  UDOSTĘPNIANE  BĘDĄ  ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ 
INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

 

 1.Zamawiający na stronie internetowej http://przetargi.spzozlesko.pl/ 

    prowadzonego postępowania bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do      
    specyfikacji warunków zamówienia. 

    Identyfikator postępowania MiniPortal: 9f83eb6e-8da6-4daa-ba54-c8c8fbb0cf82 

 

    Link do szyfrowania ofert: //miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9f83eb6e-8da6-4daa-ba54-
c8c8fbb0cf82 

     
2 Oznaczenie postępowania  

2.1.Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZP 8b/2021 (numer referencyjny postępowania)  

2.2.Rodzaj zamówienia - dostawa. 
2.3.We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający                                          

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (ID postępowania (miniportal)  lub 
numerem referencyjnym postępowania ). 

       ID: 9f83eb6e-8da6-4daa-ba54-c8c8fbb0cf82 

       Nr referencyjny: ZP 8b/2021 



 

  

3.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
4. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

Zamawiający: wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  

Podstawa  prawna  opracowania  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia i udzielenia 
zamówienia publicznego: 

 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 
oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2016 r. poz. 
1126). 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych  oraz  środków  komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 
wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot 
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. 2019. r. poz. 
2450); 

 Inne przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740). 
 

3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

3.1 .Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, że: 

3.2.Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lesku , ul. Kazimierza Wielkiego 4,  38-600 Lesko. 

 Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Państwa danych 
osobowych i praw przysługujących na mocy przepisów o ochronie danych osobowych można 
przesłać na adres e-mail: 

 iod@spzozlesko.pl  

lub telefonicznie 13 460 80 79. 



 

 

3.3.Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp. 

3.4 Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

3.5.Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 
z instrukcją i przepisami prawa. 

3.6.Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących 
jest wymogiem  ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z uPzp. 

3.7 W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

3.8. Posiadają Państwo: 

3.8.1.na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 

3.8.2.na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; 

     3.8.3.na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO** ; 

3.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają          
Państwo, że  przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.    

Dostawę:  „posiłków szpitalnych”- powtórzony II 

    3.9. Nie przysługuje Państwu: 

    3.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

    3.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

**  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 



 

  

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi  na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 

4.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

4.1.Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art.  275 pkt 1 
(Tryb podstawowy bez możliwości prowadzenia negocjacji)   na podstawie ustawy z dnia 
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej 
"ustawą p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ". 

4.2.Szacunkowa wartości przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 
mowa w art. 3 ustawy Pzp.  

4.3.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
4.4.Do postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw. 
4.5 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia zwaną dalej 

„SWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych i akty wykonawcze do nie oraz kodeks cywilny  ( jeżeli przepisy ustawy PZP nie 
stanowią inaczej).   

 
5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1.Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa usługa płatnego, całodziennego 
przygotowania i dostarczenia posiłków dla pacjentów szpitala i dziennego oddziału 
psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lesku.  
5.1.1 Sporządzanie, przygotowanie posiłków w kuchni Wykonawcy, zgodnie z warunkami 
określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. 
jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.2021 z późn. zm.) z zastrzeżeniem diet ustalonych przez lekarza w 
porozumieniu z dietetykiem Wykonawcy.  
5.1.2   Dowóz, transport posiłków przez Wykonawcę do Zamawiającego 
5.1.3 Dostarczanie posiłków do wyznaczonych kuchenek na poszczególnych oddziałach 
w pojemnikach typu GN lub   w opakowaniach jednorazowego użytku w razie potrzeby 
Zamawiającego umieszczonych w pojemnikach termoizolacyjnych.  
5.1.4  Szacunkowa ilość posiłków dla pacjentów w okresie 12 miesięcy – około 32 000 osobodni    
         (+/- 10%) 
   5.1.5. Szacunkowa średnia dzienna ilość posiłków na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR)-  
             około 2 porcji (+/- 2) 
   5.1.6. Szacunkowa średnia  ilość obiadów (II danie) w okresie 12 miesięcy dla Dziennego  
             Oddziału Psychiatrycznego (od poniedziałku do piątku)  – około 3100 osobodni +/- 10% 

      5.1.7  Poszczególne posiłki będą rozliczane zgodnie z poniższym schematem: śniadanie 25%   
                wartości posiłku całodziennego, obiad 55% wartości posiłku całodziennego, kolacja 20 %  

             wartości posiłku całodziennego. 



 

 

   5.1.8  Odbiór odpadów pokonsumpcyjnych. 
   5.2    Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przedmiotu zamówienia w przypadku  
            dodatkowych usług żywienia w sytuacjach stanów gotowości obronnej państwa, w  
            czasie wojny oraz sytuacji  kryzysowych. Polegające na powtórzeniu podobnych    
            usług jak opisane w niniejszym postępowaniu i wzorze umowy, które zostały również    
            uwzględnione szacunkowo w obliczaniu wartości zamówienia 
   5. 3   Wspólny Słownik Zamówień CPV:  15894220-9 –posiłki szpitalne, 55322000-3 usługi  
            gotowania posiłków,  55322000-6 usługi przygotowania posiłków,  55520000 – 1 usługi    
            dostarczania  posiłków  Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
  5.5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera  Załącznik nr 2A , 2 B , 2C i    
         2D do SWZ projekt umowy załącznik nr 5 oraz załącznikami nr 5.1, 5,2 i 5,3 i 2E do  
         SWZ.    
         Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości  osobodni   
         wymienionych w szczegółowym przedmiocie zamówienia, z czego Wykonawcy nie  
         przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego. Zamawiający nie zastrzega  
         obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia w zakresie przedmiotu  
         zamówienia.  
6.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
       Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w następującym                 
       terminie od daty podpisania umowy. 
6.1  Realizacja zamówienia  
       Przedmiot zamówienia jakim jest dostarczenie posiłków szpitalnych  należy realizować: 

codziennie zgodnie z zapotrzebowaniem w okresie 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia 
umowy do daty wskazanej w Umowie godzinach ustalonych w umowie.  

6.2 Miejsce realizacji dostawy: Miejsce realizacji dostawy: Oddziały Szpitala Powiatowego w    
Lesku przy ul. Kochanowskiego 2, oraz  Dzienny Oddział Psychiatryczny ul Kazimierza Wielkiego 4 

6.3.Termin płatności.  
      Termin liczony jest od  dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby  
      Zamawiającego. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu zamówionego    
      przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w ciągu 30 dni.  
6.4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określono w Załączniku nr 5 wraz z  
      załącznikami  nr 5.1, 5,2 i 5,3 oraz załącznikami 2A, 2B, 2C i 2D i 2E  do SWZ  
7.  PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY 

7.1. ZAMAWIAJĄCY wyklucza z postępowania WYKONAWCÓW, którzy: (obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia ): 

7.1.1 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy  z zastrzeżeniem 

art. 110 ust. 2 Ustawy, w stosunku do których otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, których 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarli układ z wierzycielami,  

7.1.2 których działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajdują się oni w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury, to jest na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy. 

 7.1.3. WYKONAWCA może zostać wykluczony przez ZAMAWIAJĄCEGO na każdym etapie 



 

  

postępowania o udzielenie zamówienia. 

7.1.4. WYKONAWCA nie podlega wykluczeniu w sytuacji, o której mowa w art. 110 ust. 2 

Ustawy,  z zastrzeżeniem art. 110 ust. 3 Ustawy. 

  8.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

8.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

 Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

8.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                          

z odrębnych przepisów:  

- Wykaże że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gastronomicznej    
   zgodnie z przepisami o których mowa w art.61, w związku z art.62 z dnia 25 sierpnia  
   2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia(teks  jednolity Dz.U.2020.poz 2021 z poz. zm.)  

        - Wykonawca winien posiadać  pozytywną opinię SANEPID-u do wykonywania przedmiotu    
     zamówienia  legitymując się  aktualnym  wpisem  do rejestru zakładów podlegających  
     urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia  
     zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie  
     przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy, zgodnie z art. 61-67 ustawy o  
     bezpieczeństwie żywności i żywienia  z dnia 25 sierpnia 2006 r. (t. jedn. Dz.U. z 2020 r.,  
     poz.2021 z póz. zm) 

        
8.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.  

8.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:  
  8.4.1.Aktualny wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
   Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego 
   działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowywani 
   posiłków od surowca do gotowej potrawy 
  8.4.2.Wykonawca winien posiadać opracowany i wdrożony system zarządzania  

           bezpieczeństwem zdrowotny żywności oraz zapewni jakość posiłków i ich transport  
           zgodnie z obowiązującym systemem analizy zagrożeń krytycznych punktów kontroli zw.    
           „system HACCP”(System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli ),programem  
           GMP/GHP oraz zgodnie z warunkami określonymi w ustawie  o bezpieczeństwie  

  żywności i żywienia z 25 sierpnia  2006r. (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz.2021 z późn. zm.) 
8.4.3.Wykonawca winien dysponować pojazdem posiadającym aktualne zezwolenie  

          Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dla środka transportu  do transportu żywności  
          z kierowcą posiadającym aktualne badania sanitarno epidemiologiczne.   
       8.4.4.Aktualne zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla środka transportu  do  
         transportu żywności. 
       8.4.5.Wykonawca winien zatrudniać :2 pracowników legitymującymi się 3 letnim stażem   
         Pracy na stanowiskach związanych ze zbiorowym żywieniem, Wykonawca gwarantuje   

    zatrudnić Dietetyka na umowę o pracę zapewniając ciągły kontakt telefoniczny  
    z Dietetykiem w celu wyjaśnienia/ zgłoszenia kwestii spornych. Zatrudniony dietetyk  
    odpowiedzialny będzie za planowanie jadłospisów dekadowych, przeliczanie wartości   



 

 

         odżywczych i kalorycznych, nadzór w trakcie przygotowywania posiłków    
         (z wykształceniem co najmniej średnim z minimum 3 letnim stażem na stanowisku    
         dietetyka/ technologa żywności związanym ze zbiorowym żywieniem). 

  8.4.6.Wykaz pracowników spełniających wymagania na danym stanowisku - zgodnie z 
opisem zał. 2 E do SWZ 

          8.4.7. W Ofercie zał.  nr 1 doz SWZ  wpisać w odległości od szpitala do miejsca gdzie 
          znajduje się miejsce przygotowywania posiłków przez Wykonawcę lub podwykonawcę   
         zadania. Parametr oceniany ! Odległości od miejsca przygotowywania posiłków do    
          siedziby szpitala Lesko ul. Kochanowskiego 2. Odległość podać w km, do jednego miejsce   
          po przecinku. Brak zapisanego parametru w ofercie będzie skutkował brakiem            
          przyznania punktów za badane kryterium, (odległość będzie weryfikowana na podstawie  
          map google i adresów miejsc przygotowywania posiłków najkrótsza wyświetlanych dróg)  
         (zapis liczbowy i pisemny) załączyć wydruk.       
   

9. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  
        9.1. Wymagane załączniki i oświadczenia do podmiotowych środków dowodowych:  
        9.1.1. Szczegółowym opis przedmiotu zamówienia- zał.2A   

9.1.2.Opis przedmiotu zamówienia (wymania minimalnej gramatury produktów i potraw 
gotowych Zał.2 B, szczegółowe wymagania w zakresie planowania diet Zał.2B   

        Zał. 2 B  
9.1.3.Wypełniony arkusz oceny dekadowej jadłospisów załącznik nr 2 C dla diety  

podstawowej na poziomie 34,0 punktów– poziom prawidłowy, który spełnia 
jednocześnie wymagania opisane w tym załączniku – zał.2 C 

       9.1.4.Substancje lub produkty powodujące Alergie lub reakcje nietolerancji- zał. 2 D 
  9.2.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język   
         polski, poświadczonym przez Wykonawcę złożone elektronicznie i oparzone  
         kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

9.3.Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. 
   9.4.Zamawiający wezwie Wykonawcę, który nie złożył przedmiotowych środków  
         dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, do ich    
         złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba, że  
         przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub  
         kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia  
         przedmiotowego środka dowodowego, Oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą         
         przesłanki unieważnienia postępowania. 
    9.5.Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  
          przedmiotowych środków dowodowych. 

         9.6.Przedmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz                     
               z tłumaczeniem na język polski.  
         9.7.W przypadku, gdy przedmiotowe środki dowodowe zostały wystawione przez    
               upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, Wykonawca przekazuje  
               cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem  
               elektronicznym. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w  
               postaci papierowej dokonuje notariusz lub Wykonawca. Zapisy art. 107 ustawy PZP  
               mają zastosowanie. 
 
 
 
 



 

  

 10. POLEGANIE NA ZDOLNOŚCIACH TECHNICZNYCH LUB ZAWODOWYCH    
  LUB SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ PODMIOTÓW    
  UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY. 
   10.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                                                         
    w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego  
    zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub  
    zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających  
    zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
    10.2.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub   
     doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających    
     zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te  
      zdolności są wymagane. 
     10.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających  
      zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do  
      oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia    
      lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując  
      zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

10.4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 
że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

      10.4.1.zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
      10.4.2.sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów  
      podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
      10.4.3.czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego  
      wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu   
      dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,  
      zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

10.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty  
      udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja  
      finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę  
      spełniania warunków udziału w postępowaniu w postaci sytuacji ekonomicznej                     
      lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, a także bada, czy nie  
      zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały  
      przewidziane względem wykonawcy. 

10.6.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa  
     podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków   
     udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,  
     Zamawiający żąda,  aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten  
     podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki  
     udziału w postępowaniu. 

10.7.Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na  
         zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie  
         składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji  
         podmiotów udostępniających zasoby. 
10.8 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie                 



 

 

              z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za  
              szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych  
              zasobów, chyba że za nieudostępnienia zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

10.9.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez Podmiot  
        Udostępniający zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja  
        finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę  
        spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą  
        wobec Podmiotu Udostępniającego podstawy wykluczenia na podstawie  

wstępnego oświadczenia złożonego bezpośrednio przez Podmiot Udostępniający, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,  zgodnie ze wzorem który stanowi załącznik 
nr 4 do SWZ. Wykonawca jest zobligowany do przedłożenia przedmiotowego 
oświadczenia Podmiotu Udostępniającego w ramach składanej oferty.   

10.10. Zamawiający nie żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji    
           Podmiotów Udostępniających przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów   
           podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych   
           podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.  
11.WYKAZ WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW O ŚWIADCZEŃ I     
     DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW  
     POSTĘPOWANIA ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

 11.1.  Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

      11.1.1.Formularz – druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 (wypełniony, podpisana  
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przesłany elektronicznie). W 
formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP email na 
którym prowadzona będzie korespondencja związana z niniejszym  postępowaniem 

       11.1.2.Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do    
podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień (jeżeli dotyczy). 

11.1.3.Oświadczenie wstępne potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oraz  
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ, składane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobisty 

11.1.4.Informacja o powstaniu obowiązku podatkowego wg załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy) 
 11.2.  Poświadczanie za zgodność z oryginałem: 
 11.2.1.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą odpowiednio osoba/y         

uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu/ów lub 
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego 

             Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako    
11.3. Podmiot Udostępniający”  na zasadach określonych w art. 266 w zw. z art.118 Pzp,  
w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiający należyte               
wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia: zobowiązania  



 

  

       Podmiotu Udostępniającego, które będzie określało: 
-   zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
-   sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu  
    udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
 -  czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca  
     polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,  
     kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi,     
     których  wskazane zdolności dotyczą.  
   - w celu wykazania braku istnienia wobec Podmiotu Udostępniającego podstaw do  
     wykluczenia, a także spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim  
     wykonawca powołuje się na zasoby Podmiotu Udostępniającego, wykonawca składa  
     oświadczenie wstępne, o którym mowa w ust. 1 wypełnione przez Podmiot Udostępniający  
     zgodnie ze wzorem, który stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 
11.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku złożenia oferty przez   
     pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego  
     pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w postaci  
     elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli    
     pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone  
     własnoręcznym podpisem, wówczas należy wraz z ofertą złożyć cyfrowe odwzorowanie  
       tego dokumentu opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

        -  w  przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie,  
           o którym mowa w ust. 8 pkt. 2 niniejszego rozdziału – o ile dotyczy  
  11.5. Zgodnie z art. 274 Pzp  wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej  

            oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni  

            od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków  

            dowodowych, w następującym  zakresie:  

-na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w 

rozdziale 7  ust. 7.1 pkt 7.1.1,7.1.2,7.1.3,7.1.4 SWZ - Zamawiający nie żąda przedłożenia 

żadnych dokumentów. 

                   W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału  postępowaniu: 

11.6 oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 uPzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z 
innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, 

11.7.odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 
uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

 



 

 

11.8. Wykonawcy zagraniczni: 
 11.8.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
  Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 11.8  
  pkt 2 lit b niniejszego rozdziału: 
11.8.2.  ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym    
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,  
że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza  
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza  
nie jest zawieszona ani nie znajduje się on  w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej       

                 z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 
 11.8.3.Dokument, o którym mowa w ust. 11.8 pkt 2 lit.. b), powinien być wystawiony                  
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. 
 11.8.4.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,   
  nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 11.8pkt 2 lit.. b, lub gdy    
 dokumenty te  nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108   
  ust. 1 pkt 1,    

                 2 i 4 uPzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem       
                 Zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo  
                 osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument              
                 miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma  
                 siedzibę lub miejsce  zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,   
                 złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem  
                 samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub  
                 miejsce zamieszkania  wykonawcy. 

11.8.5 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,    
    Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w  
    którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania    

                   ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących                         
                   tego dokumentu. 
     11.9.  Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 

   11.9.1.Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  
    udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w  
    sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym należy wskazane pełnomocnictwo  
    złożyć wraz z ofertą. 
    11.9.2.O ile dotyczy - W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego  
    zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie  
    zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają  
    przedmiot zamówienia , do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym  
    przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do    
    oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni  
    wykonawcy. 
   11.9.3. Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty,           
   o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ, z tym, że oświadczenie wstępne  
   (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) oraz dokumenty wskazane  
   w ust. 6 pkt 2 niniejszego rozdziału SWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do  
   wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe  
   dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w  
   postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie. 



 

  

               Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych  
               wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego  
               kluczowych zadań dotyczących przedmiotowego zamówienia 
   
 12 ZASADY SPORZĄDZANIA I SKŁADANIA DOKUMENTÓW  
 

12.1.Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 
ust. 3 Pzp,  pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 
określonych w  przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji  działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 
r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). 

   
  12.2.Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków   
             komunikacji elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale 13. 
    12.3.Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub  
    oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.4 .W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne  
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:  

 wykonawcy,  
 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego,  
 podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 

lub  
 podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument 
elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

       12.5.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne  
        dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio:  

 wykonawcy,  
 wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego,  
 podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 

lub  
 podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich 

zasadach, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument w postaci 
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

12.6.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt. 5), dokonuje w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca 



 

 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

 przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub 
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

 innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które 
każdego z nich dotyczą. 

12.7.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w lit. 6), może dokonać również notariusz.  
12.8.Podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, 
oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem 
osobistym. 
12.9.W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe niewystawione przez 
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
12.10.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w pkt. 9) dokonuje w przypadku:  

 podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 
które każdego z nich dotyczą; 

 przedmiotowego środka dowodowego lub zobowiązania podmiotu 
udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

 pełnomocnictwa - mocodawca. 
12.11.Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej może dokonać również notariusz. 
12.12.Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument 
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 
bezpośredniego dostępu do oryginału. 
12.13.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego                         
w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo 
podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
12.14.Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na 
etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie 
po ich złożeniu, wezwać wykonawców  do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  



 

  

12.15.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie 
wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia. 
12.16.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

12.16.1 może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane 
umożliwiające dostęp do tych środków; 

                 12.16.2.podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść    
                              odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp.  
              12.17.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków  
               dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz  
               potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
 
13. UZUPEŁNIENIE / POPRAWIENIE / WYJAŚNIENIE OŚWIADCZEŃ I 
DOKUMENTÓW 
 

13.1.Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
uPzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 
w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa 
Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym 
terminie, chyba że:  

13.1.1.oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie 
lub poprawienie lub 
13.1.2 zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

13.2 Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa  w ust. 
1, aktualne na dzień ich złożenia.  
13.3.Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 
wstępnego, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, lub złożonych podmiotowych środków 
dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 
13.4  Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1  
uPzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić 
się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w 
tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 
13.5.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych 
składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem 
ust. 13.6 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
13.6.1 Zamawiający poprawia w ofercie: 

13.6.1.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
13.6.1.2.oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 



 

 

13.6.1.3.inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym 
Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.  

    13.6.2 W przypadku, o którym mowa w ust. 6 lit. c), Zamawiający wyznacza wykonawcy    
       odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub  
        zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za   
        wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 
 
14. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

14.1  Zamawiający żąda: 
14.1.1.wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców wraz z 
przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani, 
14.1.2.niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, 
które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia. 

14.2 .W przypadku jeżeli podwykonawca udostępnia swoje zasoby wykonawcy zastosowanie mają 
postanowienia rozdziału 9 SWZ. 

    15.INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 
KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI,  

   ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH  
   SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
15.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym                                          

15.1.1. Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu  
               https://miniportal.uzp.gov.pl,  
               ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal  
               oraz poczty elektronicznej  zamowienia@spzozlesko.pl 

15.2.  Zamawiający wyznacza do kontaktu z Wykonawcami następujące osoby:  
– Mariola Bury-Dworzańska pod numerem telefonu:  13 469 60 03 w 112 
e-mail: dietetyk@spzozlesko.pl 
- Piotr Wojnarowski  pod nr telefonu 13 469 84 13 
e-mail:   zamowienia@spzozlesko.pl 

   od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30–13.30. 
 15.3.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 
   ofert) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a  
    Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie  
    informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na e PUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji).  We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się  

     ID postępowania lub numerem referencyjnym) 
 15.4. Identyfikator postępowania  o udzielenie zamówienia dostępny jest  na Liście wszystkich 

postępowań na miniPortalu jaki i również stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej SWZ 
 15.5 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty  
elektronicznej, email zamowienia@spzozlesko.pl  
(nie dotyczy oferty, informacji o tajemnicy przedsiębiorstwa). 
 15.6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub  
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza  do  komunikacji jako  



 

  

załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,  
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty  
elektronicznej, na w/w adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,  
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z  
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.  
w sprawie u życia środków komunikacji elektronicznej w  postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych 
oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz o świadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).  
15.7. W celu skrócenia czasu  udzielania  wyjaśnień  Zamawiający  zwraca  się  z prośbą o  
przekazywanie pytań również w formie edytowalnej. 
15.8. .Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,  
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji  
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
15.9.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
15.10 .Treść zapytań i wyjaśnieni Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego  
postępowania www.spzozlesko.pl/przetargi 
15.11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek  
inny kontakt – zarówno z Zamawiającym, jak i z osobami uprawnionymi do porozumiewania się z  
Wykonawcami – niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie  
będzie reagował na inne formy  kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny  
lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
16.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
17 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

17.1. Wykonawca jest związany ofertą zgodnie nie dłużej niż 30 dni tj. od dnia 09.12.2021 do 
dnia  07.01.2022 

17.2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert. 

17.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w punkcie 1, ZAMAWIAJĄCY przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do WYKONAWCÓW o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

17.4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w punkcie 2, wymaga złożenia 
przez WYKONAWCĘ pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 
18.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku dostępnego na e PUAP i udostępnionego równie ż na miniPortalu.  
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na  
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

18.2 W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki   
      ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  z postępowaniem. 
18.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 

elektronicznej zaleca się składanie w formacie danych doc, docx i podpisana 
kwalifikowanym odpisem elektronicznym.  



 

 

18.4.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie   
korzystania z miniPortal.   

18.5 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy                      
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 
archiwum (ZIP). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 
5 ustawy Prawo zamówień publicznych 

18.6 Do oferty należy dołączyć kalkulacje kosztów,  oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, informację o powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego (jeżeli dotyczy ), w postaci elektronicznej 
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę. 

18.7 Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z 
kluczem publicznym. 

18.8 Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

       18.9 Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym 
menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do 
którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. 

       18.10 Identyfikator i Link do prowadzonego podstępowania stanowi załącznik 6. 
do niniejszej  SWZ. Wykonawca po wejściu w link otrzyma bezpośrednią  możliwość 
zaszyfrowania oferty.  

       18.11 Na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk umożliwiający 
zaszyfrowanie podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferty                                  
i wymaganych do niej załączników. Kliknięcie przycisku otworzy okno umożliwiające 
wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Wybrać można cały folder, bądź kilka 
poszczególnych plików.  

       18.12 Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do archiwum. (Należy pamiętać, 
by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki ale w 
tym przypadku system wyśle  ostrzeżenie . 

       18.13 .Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na 
komputerze użytkownika. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym 
postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać 
przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku. 

        18.14 System miniPortal daje również możliwość szyfrowania kilku plików, bez 
wcześniejszego tworzenia archiwum. 

       18.15 Zaszyfrowany plik automatycznie będzie miał format .zip 
       18.16 Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na 

komputerze użytkownika. Tak przygotowany plik (ofertę) należy przesłać do  
Zamawiającego przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku przez 
ePUAP. 

       18.17 Po załączeniu oferty na ePUAP, na dole pojawi się komunikat podpisz i wyślij lub 
wyślij bez podpisu. Podpisanie w tym miejscu podpisem zaufanym lub podpisem 
kwalifikowanym nie oznacza podpisania oferty. Oferta i dokumenty wraz z nią składane, 
muszą być najpierw podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następnie 
skompresowane do formatu zip i zaszyfrowane.  



 

  

      18.18 Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku na „ekranie sukcesu - ” otrzyma numer oferty generowany 
przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie 
ewentualnej zmiany lub wycofania oferty. 

     18.19 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

      18.20 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Lesku ul. Kazimierza Wielkiego 4, 38-600 Lesko, dnia 09.12.021. 
godz. 1200 

       18.21. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, 
w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 
w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po 
usunięciu awarii  

       
       18.22 W przypadku awarii systemu teleinformatycznego Zamawiający poinformuje 

o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 
       18.23 Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na MiniPortalu i następuje poprzez 
wskazanie pliku do odszyfrowania. 

       18.24 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia 

      18.25 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
      18.26 Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 
  18.26.1  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
  działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały  

otwarte; 
  18.26.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 
19. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
19.1 Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na 
adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj . 

Nazwa adresata:  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W LESKU  
Identyfikator adresata: spzozlesko Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID 
adres skrzynki w ePUAP, uzupełni się automatycznie po wpisaniu adresata: 
/spozlesko/SkrytkaESP 

19.2 Termin składania ofert: 09.12.2021 godz. 1000 za  pośrednictwem Formularza do złożenia 
oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego również na miniPortalu 

      https://miniportal.uzp.gov.pl/. 
19,3 Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z wymaganiami postawionymi w SWZ ponosi 

Wykonawca. 
19.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 godz.1200  w Samodzielnym Publiczny Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Lesku,38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego 4, bud Przychodni 
pok. 231, ( otwarcie w razie zgłoszenia uczestnictwa większej ilości stron postępowania ze 



 

 

względu na bezpieczeństwo ( zagrożenie COVID-19 uczestnicy postępowania wstęp tylko w 
maseczkach ) zostanie przeniesiony do sali narad  na poziomie -1 sala narad ) 

19.5 W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

19.6 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

19.7 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający umieści na stronie internetowej 
informację z otwarcia ofert.    

19.7.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 
otwarte; 
19.7.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 19.8 Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności                                     

z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

19.9 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie  dokumentów, 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

20 SPOSÓB OBLICZENIA CENY. 
20.1 Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ. min: 

20.1.1 transportu do miejsca przeznaczenia towaru (wraz z opakowaniem transportowym np. 
palety), 

20.1.2 ubezpieczenia towaru, 
20.1.3 opłat pośrednich (np. opłaty lotniskowe, koszty rewizji, koszty wszystkich czynności 

związanych z obrotem towarowym z zagranicy wynikające z przepisów prawa 
celnego, koszty załadunku i rozładunku), 

20.1.4 należności celnych, podatku VAT. 
20.2 Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 
20.3 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
20.4.Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.  
20.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków 
dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest 
prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z 
uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 
20.6  Zamawiający poprawia w ofercie: 
20.6.1 oczywiste omyłki pisarskie, 
20.6.2 oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
20.6.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego Oferta została poprawiona. 
20.7. Jeżeli w świetle art. 225 ustawy, wybór ofert prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług wykonawca 
składając ofertę wskazuje wartość bez kwoty podatku jednakże ofert musi dodatkowo 



 

  

zawierać obliczoną i jednoznacznie wskazaną cenę oferty do porównania z uwzględnieniem 
należnego podatku vat, do którego zapłacenia zobowiązany będzie Zamawiający. 

21 ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH. 
Zamawiający nie dopuszcza walut obcych w rozliczeniach z Wykonawcą. 

22..KRYTERIA OCENY OFERTY. 
22.1 Opis kryteriów i sposobu oceny ofert: 

22.1.1. Oferta oceniana będzie pod względem: 
22.1.1.1 formalnym, tj. spełnienia warunków podanych w SWZ  (wymagana 

dokumentacja). 
         22.1.2  merytorycznym, poprzez: 
         22.1.2.1 sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu z przedmiotem zamówienia , 
         22.1.2.2 wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi  poniżej kryteriami. 

22.2 Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami : 
 

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %) 

1 Cena brutto ( C ) 60 % 

   2 Średnia cena brutto wsadu do kotła (W) 30 % 

   3 
Odległość miejsca przygotowywanych posiłków od szpitala 

(K) 
10% 

 
 
Ocena ofert zostanie dokonana dla każdej części oddzielnie. 
 22. 3 Kryterium ceny  C- oceniane będzie według wzoru 
Zał. nr1  
C = ( Cn/Cb)  x 100 x 60 % 
gdzie, 
C - ilość punktów za kryterium cena, 
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, 
Cb – cena oferty badanej. 
60 % – procentowe znaczenie kryterium ceny. 
100 – wskaźnik stały, 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku 
 22.3 Średnia cena brutto wsadu do kotła  
Średnia cena brutto wsadu do kotła jednego posiłku całodziennego - wyrażony w zł, oznacza 
wartość brutto produktów spożywczych, które będą użyte przez Wykonawcę do przygotowania 
posiłków stanowiących osobodzień żywienia. Zamawiający wymaga, aby wartość „wsadu do 
kotła” jej udział w cenie ryczałtowej brutto za osobodzień żywienia nie był mniejszy niż 60% tej 
ceny. Zaoferowanie ceny wsadu do kotła za osobodzień żywienia mniejszym niż 60% skutkować 
będzie odrzuceniem oferty.  
UWAGA! Rozchody z każdego dnia tygodnia będą dostarczane do wglądu dietetykowi Szpitalnemu 
na każdą jego prośbę. 
 
                        W= ( Bi/Bmax ) x 100 x 30 % gdzie: 
          
  W – wartość punktowa średniego wsadu do kotła 
          



 

 

                             Bi    - wartość średnia cena brutto wsadu  do kotła zaproponowana w ofercie ocenianej  
          
                             B max - najwyższa wartość średnia cena brutto wsadu do kotła spośród wszystkich   
                                 ocenianych ofert  
                                 30 % – procentowe znaczenie kryterium wsadu. 
                           100 – wskaźnik stały, 
 
 
22.4 Kryterium odległości miejsca przygotowania posiłków przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę siedziby Zamawiającego od Szpitala ul.  Kochanowskiego 2 Lesko. Wpisanej 
do zał. 1 Oferta. Z załączonym wydrukiem mapy gogle najkrótszy dojazd wpisanym z 
dokładnością do jednej cyfry po przecinku. Brak zapisanego parametru w ofercie zał. 1  od 
SWZ będzie skutkował brakiem przyznania punktów za badane kryterium.  

  
 K = ( Kn/Kb)  x 100 x 10 % 
gdzie, 
K - ilość punktów za kryterium odległości miejsca przygotowywania posiłków, 
Kn – najbliższa odległość, 
Kb – odległość badana miejsca przygotowywania posiłków od siedziby wykonawcy. 
10 % – procentowe znaczenie kryterium odległości miejsca przygotowywania posiłków od 
siedziby wykonawcy 
100 – wskaźnik stały, 
 
22.5 O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa suma punktów za powyższe kryteria. 
 
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku 
Najkorzystniejsza Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia 
Wykonawcy, którego Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ 
i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta 
ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą 
uzyskanych punktów. 
 
 
23. FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY. 

23.1 Przystępując do postępowania Wykonawca wyraża zgodę na podpisanie umowy w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

23.2 Zamawiający do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy upoważnia Pana  
Piotr Wojnarowski nr tel. 13 469 84 13 

    23.3 Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 5 do SWZ  
    23.4.Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania 
Wykonawcy wymieniona w okazanym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi 
bezpośrednio przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę. 
     23.5 W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 23.6  Umowa zostanie zawarta w terminie uwzględniającym treść 264 uPzp.  



 

  

 23.7 Termin zawarcia umowy może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z 
Wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie 
poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

23.8 Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 
Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w 
postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 
postępowanie. 

 23.9 Zamawiający w tym postępowaniu będzie wymagał od wykonawcy, który złoży 
najkorzystniejszą ofertę, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

24. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ. 
 24.1  Środki ochrony prawnej przysługują WYKONAWCY, jeżeli ma lub miał interes                                                 

w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO przepisów Ustawy. 

 24.2 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, 
wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

  24.3 WYKONAWCA ma prawo wnieść odwołanie na: 

24.3.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność ZAMAWIAJĄCEGO, podjętą                                         
w postępowaniu  o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy, 
24.3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

     do której ZAMAWIAJĄCY był obowiązany na podstawie Ustawy, 

24.3.3 zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  
Ustawy, mimo że ZAMAWIAJĄCY był do tego obowiązany. 

  24.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo                  
w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym,  w 
terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu  środkami  komunikacji  
elektronicznej  albo  w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie 
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 

 24.5 Odwołujący przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU odwołanie wniesione w formie 
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono 
wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

  24.6 ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją 
innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 
wzywając WYKONAWCÓW do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

  24.7 WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 
dni od    dnia    otrzymania    kopii    odwołania,    wskazując    stronę,    do    której     
przystępuje   i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz 
WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 



 

 

  24.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

   24.9 Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 
Środki ochrony prawnej” Ustawy 

 
25 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE : 

25.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
25.2 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 
25.3 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, 
w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy; 
25.4 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa                    
w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy; 
25.5 Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie  
zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94; 
25.6 Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 
25.7 Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej; 
25.8 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej; 
25.9Zamawiający nie przewiduje możliwość złożenia ofert w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
25.10.Zamawiający nie przewiduje na podst. art. 60 i 121 ustawy, zastrzeżenia osobistego 
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 
25.11 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 
25.12 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio 
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że 
dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione art. 256. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 
1. Formularz (druk) oferty – zał. nr  1,    

        2. Formularz   -zał. nr  2A,2B,2C,2D, 2E,  OPZ 
        3.  Oświadczenie wstępne potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oraz spełniania  
             warunków - zał. nr  3 

4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowe - zał. Nr4, 
5. Projektowane postanowienia  umowy – zał. nr 5  zał. 5.1 Zestawienie żywnościowe 

oddziałów na dzień , zał.5.2 Protokół z dostawy posiłku, zał. 5.3  Protokół wadliwych 
dostaw.  

         6. Identyfikator postępowania MiniPortal i link do szyfrowania ofert- zał. nr  6,  
7.  Informację o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego określanego w zał. nr 7



 

  

 


