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Zamawiający: 
 

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41 
tel.: 67 21 09 866, fax: 067 286 24 63 
e-mail: zampub.wyrzysk@o2.pl 
url:http://www.szpitalwyrzysk.com 

 
 
 

Numer postępowania: ZP/382-01/2021 

 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÒW ZAMÓWIENIA 
 

- USŁUGI-  
 

Przedmiot postępowania: Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  
Sp. z o. o. 
 
Termin składania ofert: 29.03.2021 r. godz. 10.00 
 
Termin otwarcia ofert: 29.03.2021 godz. 10.30 

 
Tryb postępowania: PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACJI 
 
Komunikacja: Postępowanie prowadzone przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za 
pośrednictwem MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl; ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 
adres skrzynki ePUAP: /szpitalwyrzysk/ofertyzp; strony internetowej  
http://www.szpitalwyrzysk.com/ oraz poczty elektronicznej zampub.wyrzysk@o2.pl 
 
Adres strony prowadzonego postępowania: http://www.szpitalwyrzysk.com/ 
 
Publikacja: 2021/BZP 00020590/01 z dnia 21.03.2021 r; 
 
Podstawa: Art. 275, Art. 276-277   -  Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 
 
Wartość zamówienia: Poniżej 214 000 Euro 

 
Kontakt: Krzysztof Woźniak (kom 607078557);  zampub.wyrzysk@o2.pl 
 
Data opracowania SWZ: 15.03.2021 
 
Załączniki: 
załącznik nr 2.1: formularz oferty 
załącznik nr 2.2A-2.2B: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 108-109 oraz Art. 112 ustawy PZP 
załącznik nr 2.3: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 118 Ustawy PZP 
załącznik nr 2.4: oświadczenie Wykonawcy w trybie Art. 128 Ustawy PZP 
załącznik nr 2.5: wykaz personelu, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 
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CZĘŚĆ I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 

Rozdział I: Informacje ogólne  

 

1. Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o., zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza 
do udziału w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenia zamówienia na usługi pod nazwą: „Usługa 
żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”, w zakresie zgodnym z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ 
Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki graniczne zawiera Rozdział XXVII SWZ 

2. Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:  
a) MiniPortal”, „System” – należy przez to rozumieć narzędzie  wykorzystujące dotychczasowe konta 

Zamawiających zarejestrowanych w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych, zintegrowany  z  
dedykowanymi  formularzami  na  ePUAP,  za pośrednictwem  których można  składać  oferty  i  
wnioski  w  postępowaniach  oraz  komunikować  się  z Zamawiającym zwany w dalszej części 
miniportalem 

b) „Ustawie PZP” lub „upzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm) 

c) SWZ – niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia 
d) Zamawiającym – Szpital Powiatowy w Wyrzysku 89-300, ul. 22 Stycznia 41 

http://www.szpitalwyrzysk.com/  
e) Wykonawcy - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostaw, produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub 
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 
negocjacji na podstawie Art. 275 pkt. 1 ustawy PZP w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający 
wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji. 

4. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich stanowi Art. 3 ustawy PZP 
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz  

przepisy Kodeksu Cywilnego 

6. Wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę w toku Postępowania wymagają dla swej 
skuteczności dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienie osoby podpisującej do 
reprezentowania Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający dysponuje już 
odpowiednimi dokumentami złożonymi w toku Postępowania. 

 

Rozdział II: Termin wykonania zamówienia 

 
Umowa będzie zawarta na czas określony, tj. na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy od dnia 
01.04.2021 r. do 31.03.2022 r. 
 

Rozdział III: Wizja lokalna 

 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego 
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy PZP 
 

Rozdział IV: Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 
1. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy PZP – Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 
zdolności są wymagane. 

3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez 

http://www.szpitalwyrzysk.com/
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Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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. 

5. 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. 

 

Rozdział V: Podwykonawstwo 

 
1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia w związku z  tym Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy (podwykonawcom) 

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 
wskazał w formularzu ofertowym (załącznik nr 2.1 do SWZ) części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał w oświadczeniu (o ile są mu wiadome na tym etapie) 
nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

3. Zlecenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonie całości zamówienia, tj. wykonywanych przez siebie i 
zleconych. 

4. Brak informacji, o której mowa w pkt. 2  będzie rozumiany przez Zamawiającego, jako realizacja przez 
Wykonawcę zamówienia we własnym zakresie. 

 

Rozdział VI: Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) 

 
1. Zgodnie z art. 58 ustawy PZP – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą 

ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika 
musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo do 
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, muszą 
być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy 
4. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy 

wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 
5. Wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale VII 
6. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 
spełnianie warunku przez Wykonawców. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden komplet dokumentów. 
Dokumenty te powinny być przygotowane w taki sposób  aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki 
udział w wykonaniu zamówienia będzie miał każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 

8. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców 
 

Rozdział VII: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia 
warunku 

 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Art. 57 Ustawy PZP), którzy: 

spełniają warunki udziału w postępowaniu (Art. 112 Ustawy PZP) a dotyczące: 
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową był wpisany do jednego z rejestrów 
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zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania (CEiDG, KRS) 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej  - Zamawiający 
uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że posiada: aktualna i 
ważną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym zamówieniem. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - Wykonawca winien być ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę minimum 200 000 zł. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej  -  Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem 
technicznym do wykonania zamówienia: 
o kuchnią – miejscem wytwarzania gotowych posiłków; 
o urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym wózkami do 

transportu posiłków, urządzeniami do dezynfekcji wielorazowych naczyń; 
o środkiem transportu posiadającym pozytywną opinię sanitarną Powiatowego Inspektora 

Sanitarno – Epidemiologicznego, 
o osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi kwalifikacje zawodowe 

kucharza oraz dietetyka. 
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie  z formułą „spełnia – 

nie spełnia”, w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty określone w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

Rozdział VIII: Podstawy wykluczenia z postępowania 

 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy (Art. 57 Ustawy PZP), którzy: nie 

podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108-109 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2  ustawy PZP. 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w stosunku do których zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
a) w art. 108 ust. 1 Ustawy PZP 
b) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 4 Ustawy PZP, tj.  

 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, 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; 

 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 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy PZP 
4. Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy we wskazanych przypadkach – Art. 109 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy PZP, jeżeli wykluczenie byłoby w oczywisty sposób nieproporcjonalne, w szczególności kwota 
zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka, albo sytuacja ekonomiczna 
lub finansowa Wykonawcy jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 
 

Rozdział IX: Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia  oraz 
potwierdzenia, że zaoferowane dostawy / roboty budowalne / usługi spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego (Podmiotowe/ Przedmiotowe Środki Dowodowe) 

 
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą 

 
1.1. Wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do specyfikacji) 
1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiące załącznik nr 2.2A do SWZ 
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1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane 
odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze oferty, stanowiące załącznik nr 2.2B do SWZ 

1.4. Jeżeli dotyczy: zobowiązanie podmiotu / podmiotów  oddających do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędne zasoby art. 118 ust. 3 Ustawa pzp (załącznik nr 2.3 do SWZ) 

1.5. Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do 
podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 

 
2. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 

(Art. 274 ust. 1 upzp) na wezwanie Zamawiającego przed wyborem najkorzystniejszej oferty, w 
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w 
postępowaniu  

 
2.1. Oświadczenie Wykonawcy składane w trybie Art. 128 upzp o aktualności informacji zawartych w 

oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 upzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 2.4 do SWZ 

2.2. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Dokumentem takim będzie aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w 
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

2.3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia  dokumentów, 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

2.4. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie albo 
inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie i społeczne  i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek 
na ubezpieczenie  i społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 
Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu 
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłat tych należności. 

2.5. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że Wykonawca 
spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem 
zamówienia, lub równoważne dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług, a 
zwłaszcza że Wykonawca wdrożył lub wdraża system HACCP. 

2.6. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym zamówieniem, 

2.7. wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi oraz informację o podstawie 
dysponowania tymi zasobami; 

2.8. wykaz środków transportu oraz pozytywną opinię sanitarną Powiatowego Inspektora Sanitarno - 
Epidemiologicznego dotycząca środków do transportu żywności użytych do realizacji 
zamówienia; 

2.9. wykaz personelu, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz i informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie 
dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 2.5 do SWZ); 

2.10. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

3. Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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3.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających  się o udzielenia zamówienia  - oświadczenia 
o których mowa w pkt. 1.2 -1.3, tj. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o 
zamówienie.  

3.2. Kopia umowy regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (Art. 59 Ustawy PZP), tj: 

a) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, 
uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

b) w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej: 

 oznaczenie stron, 

 oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie 
może być samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia), 

 oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres 
gwarancji oraz rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani 
zawartej pod warunkiem wygrania przetargu), 

 określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

 ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 

 zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania  
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań 
związanych z umową o zamówienie publiczne. 

3.3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć 
dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1. – 2.4. 

3.4. Wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt. 2.5-2.10 

 
4. Udział w postępowaniu Wykonawców mających siedzibę poza granicami RP 
 

4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2.1 – 2.4, zaświadczenia, odpisu składa 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b) 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. 

4.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 – 2.4 zastępuje się je w całości lub części dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

 
5. Udział w postępowaniu Podmiotu udostępniającego zasoby 
 

5.1. W przypadku podmiotu trzeciego na którego potencjał powołuje się Wykonawca - oświadczenia o 
których mowa w pkt. 1.2 – 1.3 , tj. załącznik nr 2.2A - 2.2B składa podmiot udostępniający zasoby 
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 

5.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 
ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 
2.3 do SWZ 

5.3. Zamawiający w odniesieniu do art. 118  ustawy PZP zobowiązany jest ocenić, czy udostępniane 
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności lub zasoby pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zobowiązany jest badać czy nie 
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 
109 ust. 1, pkt. 1, 4, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył dokumenty o 
których mowa w Rozdział IX pkt. 2 złożone przez Podmiot, którego udział lub zasoby  stanowią 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
 

6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.3 - załącznik nr 2.2B do SWZ 
 

7. Przedmiotowe środki dowodowe (Art. 107 ust. 1 Ustawy PZP) - Nie dotyczy 
 

Rozdział X: Forma składania podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych 

 
1. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia 
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 oraz rozporządzenia 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. 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415), 
składane są w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z 
nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
albo przez podwykonawcę. 

4. Poświadczenia za zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje w 
przypadku: 
a) 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, 

b) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

c) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy, lub inne 
dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały 
sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać 
elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.  

6. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty oraz oświadczenia 
sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności  podmiotowych środków dowodowych lub 
dokumentów – służących potwierdzeniu, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania – pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz 
danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

8. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompensowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z opatrzeniem 
podpisem wszystkich dokumentów zawartych w tym  pliku 

9. 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 
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złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 
złożenia. 

10. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści podmiotowych środków 
dowodowych. 

11. 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. Zgodnie z art. 107 ust. 2 upzp, Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy Wykonawca nie złoży 
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne 
lub zawierały błędy, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia lub poprawienia w 
wyznaczonym terminie. 

13. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do 
podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w 
szczególności 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 (Dz.U. z 2020 r., poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze 
złożeniem oferty. 

14. Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo, musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

15. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

a) 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 oświadczeniu, o którym 
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP 

16. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

17. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
 

Rozdział XI: Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz informacje o 
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

 
1. W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia    komunikacja  między  Zamawiającym  a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu (składanie wniosków i ofert),  który dostępny jest pod adresem: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu dostępnego  pod  adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
strony internetowej Zamawiającego http://www.szpitalwyrzysk.com oraz w sposób preferowany 
poczty elektronicznej zampub.wyrzysk@o2.pl  

2. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami, niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu  
oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 

6. Za datę złożenia oferty, wniosków, podmiotowych środków dowodowych, zawiadomień, dokumentów 

Temp
https://epuap.gov.pl/wps/portal
http://www.szpitalwyrzysk.com/
mailto:zampub.wyrzysk@o2.pl
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elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów oraz innych informacji przyjmuje 
się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Sposób sporządzania dokumentów, w tym ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452). 

8. Formaty danych dokumentów składanych przez Wykonawców w postępowaniu, w tym ofert i wniosków 
o udział w postępowaniu, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w Obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

9. Dokumenty, w tym oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenia lub 
elektroniczne kopie dokumentów powinny być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci 
elektronicznej i podpisane kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

10. Komunikacja Wykonawców z Zamawiającym,  w przypadku gdy dotyczy składania ofert i wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z załącznikami składanymi z ofertami i wnioskami, 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). W korespondencji związanej z 
postępowaniem Wykonawcy posługują się numerem postępowania (ID postępowania, tj. ZP/382-
01/2021). 

11. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, w przypadku gdy nie dotyczy składania 
ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
a) Komunikacja pomiędzy Wykonawcami  a Zamawiającym (inna niż składanie ofert i załączników 

składanych z ofertą),  w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 
W korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem postepowania (ID postępowania, tj. ZP/382-01/2021). 

b) Sposób preferowany komunikacji. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami  a Zamawiającym 
(inna niż składanie ofert i załączników składanych z ofertą), w tym składanie oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się również za pośrednictwem  
poczty elektronicznej. Zamawiający podaje do komunikacji w niniejszym postępowaniu adres 
email do komunikacji Wykonawcami:  zampub.wyrzysk@o2.pl 

c) Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami w szczególności w sposób wskazany w 
pkt. 11b) powyżej. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek bieżącego sprawdzania 
poczty elektronicznej, w tym folderu SPAM.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania 
wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego 
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Wykonawcę w 
formularzu ofertowym zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie 
się z treścią pisma. 

 

Rozdział XII: Tryb udzielenia wyjaśnień 

 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął po upływie terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający 
nie ma obowiązku udzielenia wyjaśnień.  

2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ustęp powyżej, przedłuża 
termin składania ofert.  

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści 
SWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.  

mailto:zampub.wyrzysk@o2.pl
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5. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy w uzasadnionych przypadkach może przed 
upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę SWZ udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

6. Zmiany treści SWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. W przypadku rozbieżności pomiędzy 
treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść 
pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

7. Przesłanie korespondencji na inny adres niż zostało to określone w SWZ może skutkować tym, że 
Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie 

8. Wszelka korespondencja kierowana do Zamawiającego winna być opatrzona numerem 
postępowania (ID postępowania, tj. ZP/382-01/2021) 

 

Rozdział XIII: Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

 
1. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się: 
a) elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).  
b) Preferowany kontakt za pomocą poczty elektronicznej, email zampub.wyrzysk@o2.pl  

2. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 
a) w zakresie przedmiotu zamówienia – Adrianna Szulc, tel. 67 210 98 47 
b) w zakresie procedury – Krzysztof Woźniak– tel. 607 078 557 

Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 10:00 – 13:00. 
 

Rozdział XIV: Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

2. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 załączonego do 
specyfikacji, stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: 
W przypadku, gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część  nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w 
treści danego  załącznika  - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną  do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym(rekomendowany format danych .doc, docx, .rtf, .pdf). Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

5. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez 
SWZ załącznikami).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji. Zamawiający zaleca aby przy 
sporządzeniu oferty, Wykonawca skorzystał z wzorów przygotowanych przez Zamawiającego. 
Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać 
wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w Specyfikacji. 

7. Elektroniczna oferta musi zawierać następujące dokumenty – Rozdział IX. Pkt. 1 

7.1. Wypełniony formularz ofertowy (sporządzony zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do specyfikacji) 
7.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane 

odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy. 
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze, stanowiące załącznik nr 2.2A do SWZ 

7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wypełnione i podpisane 
odpowiednio przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy.  
Stosowne oświadczenie zawarte jest we wzorze oferty, stanowiące załącznik nr 2.2B do SWZ 

7.4. Jeżeli dotyczy: zobowiązanie podmiotu / podmiotów  oddających do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędne zasoby art. 118 ust. 3 Ustawa pzp (załącznik nr 2.3) 

7.5. Jeżeli dotyczy: pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeżeli uprawnienie do 

podpisu nie wynika bezpośrednio z załączonych dokumentów 

mailto:zampub.wyrzysk@o2.pl
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8. Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osoby upoważnione do reprezentowania 
Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa. Ofertę podpisać może pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli 
do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo do podejmowania określonych czynności, wynikających z 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, w których 
bierze udział Wykonawca, albo szczególne dotyczące niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo 
powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, bądź kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza. 

9. W przypadku gdy oferta, oświadczenia lub dokumenty będą zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), 
które Wykonawca zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać dołączone do oferty w 
wydzielonym pliku oznaczonym jako tajny. 

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 
11. Jeżeli informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa nie będą w sposób niebudzący wątpliwości 

zastrzeżone, Zamawiający odtajni zawartą w nim tajemnicę przedsiębiorstwa.\ 
12. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 261 ustawy 
PZP 

 

Rozdział XV: Procedura składania ofert, prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert 

 
1. Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 
wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty/wniosku. 
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP 

2. Sposób złożenia oferty/wniosku w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika", 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika" dostępnej na 
miniPortalu 

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

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.  

7. 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 Zamawiającego. 

 

Rozdział XVI: Termin składania i otwarcia ofert, termin związania z ofertą 

 
1. Oferty w wersji elektronicznej należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2021 r. do godz. 10:00 na 

adres: /szpitalwyrzysk/ofertyzp za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 r. godz. 10.30 

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

4. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert,  nie później niż następnego 
dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert . 

5. Otwarcie ofert jest niejawne. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma 
obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub 
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a 
ma jedynie takie uprawnienie. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

7. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 222 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy Pzp. 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: 
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte 
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

8. 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 

9. Termin związania z ofertą 
a) Wykonawca jest związany ofertą do 27 kwietnia 2021 r. jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu składania ofert.  
b) w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania 
ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

c) przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

d) przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium 
albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 
ofertą. 

 

Rozdział XVII: Ocena ofert 

 
1. 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  Art. 223 ust. 1 oraz Art. 187 ustawy pzp,  
dokonywanie  jakiejkolwiek zmiany w jej treści (Art. 223 ust. 1 Ustawy PZP) 

2. Zamawiający poprawia w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie,  
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty  
‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3. W przypadku omyłki rachunkowej w szczególności Zamawiający poprawi: 
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 
c) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 
d) błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową  

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym 
błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 
działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe i który można 
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł 
arytmetycznych. 
4. Zamawiający odrzuca ofertą zgodnie z przesłankami wskazanymi w Art. 226 ust. 1  ustawy PZP 
5. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 

w SWZ.  
 

Rozdział XVII: Opis sposobu obliczenia ceny oferty 

 
1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 09 maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2019, poz. 178). 
Zgodnie z w/w ustawą  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
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podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

2. Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc 
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania. 

3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw.  

4. Cenę ofertową należy wyliczyć wg zasad zawartych we wzorze formularza ofertowego stanowiącego 
załącznik nr 2.1 do SWZ na całe zamówienie. 

5. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Zamawiający wymaga, 
aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z 
matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 
a) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza od 5 zaokrąglić należy w dół 
b) ułamek, w którym trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 zaokrąglić należy w górę. 

6. W ofercie należy podać: 
a) cenę netto i brutto każdego posiłku oraz cenę posiłku całodziennego zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, 
b) wartość oferty w kwotach netto i brutto, która jest iloczynem: ceny ofertowej, ilości dni wykonywania 

zamówienia - 365 oraz zakładanej liczbie żywionych pacjentów - 65 
c) adres kuchni Wykonawcy, w której będą wytwarzane posiłki. 

7. Cena posiłku całodziennego oraz wartość oferty musi być podana cyfrowo oraz słownie. 
8. W cenie posiłków winny być wliczone: 

a) produkty spożywcze wymienione w opisie przedmiotu zamówienia 
b) dowóz do Zamawiającego i dystrybucja posiłków na poszczególne oddziały i do      pacjentów pod 

nadzorem personelu Zamawiającego, 
c) koszty próbek posiłków pobieranych przez Zamawiającego. 

9. Odległość dowozu gotowych posiłków, liczoną po drogach publicznych, od miejscowości wytworzenia 
gotowych dań do miejscowości będącej siedzibą Zamawiającego, zgodnie z wartościami publikowanymi 
na mapach drogowych, należy podać w kilometrach, zaokrąglając do liczby całkowitej. 

10. Cena ofertowa powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
11. Rozliczenia między  Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
12. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. 
U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek 
rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek: 
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego na formularzu ofertowym – załącznik nr 2.1 do SWZ 
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 
c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
 

Rozdział XIX: Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 
Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium (Art. 97 ust. 1 ustawy PZP) oraz Zamawiający nie 
wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Art. 449 ust. 1 ustawy PZP) 
 

Rozdział XX: Opis kryteriów oceny ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej 

 
1. Oferta oceniana będzie pod względem: 

c) formalnym, tj. warunki udziału w postepowaniu, ogólne wytyczne SWZ, dokumentacja składana 
przez Wykonawcę, 

d) merytorycznym, poprzez: 

 sprawdzenie zgodności oferowanego asortymentu (usługi) z przedmiotem zamówienia, 

 wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z poniżej kryteriami oceny ofert 
2. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 
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4. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 
 

Poz. Kryterium Znaczenie Opis obliczenia wartości punktowej kryterium 

1. Cena 60 
Iloraz wartości najtańszej złożonej oferty przez 
wartość oferty badanej, pomnożony przez 60. 

2. Termin płatności 10 
Minimalna wartość wymagana – 30 dni – 0 pkt; 
maksymalna wartość dopuszczalna – 60 dni – 10 pkt; 
pozostałe proporcjonalnie. 

3. 
Odległość z jakiej dowożone są gotowe 
posiłki w km 

10 
Iloraz wartości najmniejszej odległości ze złożonych 
ofert przez wartość oferty badanej, pomnożony przez 
10 

4. 
Czas naprawy niewłaściwie 
zrealizowanej usługi od chwili złożenia 
uzasadnionej reklamacji. 

10 
Iloraz wartości najkrótszego czasu ze złożonych ofert 
przez wartość oferty badanej, pomnożony przez 10 

5. 
Dostępność do kuchni zastępczej na 
wypadek awarii kuchni podstawowej. 

5 Tak - 5 pkt, nie – 0 pkt. 

6. 
Czas na złożenie korekty zamówienia 
od terminu złożenia zamówienia 
podstawowego. 

5 
mniej niż 60 min. – 0 pkt. 
od 60min. do 120 min. – 3 pkt. 
powyżej 120 min. – 5 pkt. 

6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, 
przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert 

7. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 
8. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb. 
9. W sytuacji, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych  zawierających nową cenę. 
Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych ofertach. 

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą, określonym w SWZ 
11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający  

wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

12. W przypadku braku zgody, o której mowa powyżej, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca 
się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba 
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
 

Rozdział XXI: Informacje dodatkowe 

 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację warunków zamówienia. Każda 
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji warunków zamówienia i 
udostępniona na stronie prowadzonego postepowania: http://www.szpitalwyrzysk.com/ i jeżeli 
Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w Rozdziale XIV SWZ termin składania ofert w 
celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub 
zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział 
XXVII do SWZ przed terminem otwarcia i składania ofert 

3. Zamawiający: 

a) nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o 
których mowa w art. 94 ustawy PZP 

b) nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 
2 pkt 2 ustawy PZP 

a) nie dokonuje podziału zamówienia na części 
b) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób 

wykonania zamówienia (oferta wariantowa), 
c) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

http://www.szpitalwyrzysk.com/
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d) nie zamierza zawierać umowy ramowej, 
e) nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów, 
f) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
g) zgodnie z art. 101 ustawy PZP dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych do przyjętych w 

SWZ 
h) nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ 
i) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
j) nie przewiduje  możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 Pzp. 

4. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek (Art. 74. 1 ustawy PZP) 
5. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy 

rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w 
specyfikacji  warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami 
specyfikacji warunków zamówienia. 

6. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień na dodatkowe usługi o których mowa w art. 214 ust. 1 
pkt. 7 i 8 Ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu zamówienia na dodatkowe usługi w ilości do 10% 
wartości pierwotnego zamówienia 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w Postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej  w art. 261 ustawy 
PZP 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą dokumentacją zastosowanie mają przepisy ustawy PZP  oraz 
przepisy obowiązującego prawa. 

 

Rozdział XXII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte DZIAŁ IX  – Środki Ochrony Prawne 
(Art. 505-590 Ustawy PZP). Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio 
analizując Ustawę z dnia 11.09.219 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019  późn. zm.) 
 

Rozdział XXIII: Zakończenie postępowania 

 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się 

a) zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego  z Wykonawcą, jeżeli: 
 spełni wymagania ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
 spełni wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
 złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru. 

albo 
b) unieważnieniem postępowania  

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o 
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia. 

 

Rozdział XXIV: Informacje o formalnościach jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 

a) Specyfikacji Warunków Zamówienia, 
b) złożonej ofercie, 
c) wzorze umowy – Rozdział XXV SWZ 

2. Treść umowy o realizację zamówienia zostanie ustalona zgodnie z treścią wybranej oferty  
i załączonego do specyfikacji wzoru umowy. 

3. Zamawiający przewiduje zamieszczenie w komparycji umowy pełnych danych Wykonawcy, 
wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 308 
ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy pzp lub jeżeli złożona zostanie oferta częściowa, jeżeli dopuszczono składanie 
ofert częściowych. 
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5. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w drodze korespondencyjnej, także w formie elektronicznej 
z zastosowaniem podpisów elektronicznych. 

6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy dołączają do umowy dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania 
umowy (o ile było wymagane), Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów 
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający będzie żądać o ile są już znane, aby Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona 
i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w 
realizację zamówienia. 

9. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

 

Rozdział XXV: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – Projekt 
Umowy 

 
zawarta w Wyrzysku dnia ...............................20201r. pomiędzy: 
Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o. 
z siedzibą w:  Wyrzysku, ul. 22 Stycznia 41, 
NIP: 764-26-40-360 
REGON: 301457850 
reprezentowanym przez: 
Prezes Zarządu – Stanisława Przybylskiego 
zwanym dalej Zamawiającym, a 
................................................................................................................................... 
z siedzibą w: .............................................................................................................. 
NIP:  ...................................... 
REGON: ...................................... 
reprezentowanym przez: 
1 ................................................................................................................................. 
2. ................................................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Na podstawie postępowania nr ZP/382-05/2020 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
oraz dokonania przez Zamawiającego wyboru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, 
oferty Wykonawcy, zostaje zawarta umowa następującej treści: 
§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowywania z własnych produktów oraz dystrybucji 
całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. w ilości 
i zakresie określonym załączniku nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącym 
integralną część niniejszej umowy. 

2. Dzienna ilość żywionych pacjentów ustalana będzie codziennie na podstawie zestawienia wydanego 
przez oddziały Zamawiającego. 

3. Zmiana wielkości zamówienia określonego specyfikacją, spowodowana czynnikami zewnętrznymi 
niezależnymi od Zamawiającego, nie może stanowić podstawy roszczeń ze strony Wykonawcy. 

4. Zamawiane posiłki powinny spełniać wymogi diet obowiązujących w żywieniu szpitalnym. 
§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) dostarczania posiłków na oddziały szpitalne w godzinach wskazanych w SIWZ, 
b) dostarczania posiłków w opakowaniach transportowych do kuchenek na oddziałach oraz odbioru 

resztek pokonsumpcyjnych z kuchenek po każdorazowym wydaniu posiłków, 
c) sporządzania jadłospisów tygodniowych diety ogólnej i jej modyfikacji z uwzględnieniem warunków 

określonych w SIWZ oraz przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu, 
d) zapewnienia odpowiedniego sprzętu do transportu posiłków i ich dystrybucji, który zapewni właściwe 

wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, 
e) realizacji zmiany złożonego zamówienia w przypadku złożenia jego korekty nie później niż w terminie 

…..............godz. od czasu złożenia zamówienia podstawowego, 
f) naprawy niewłaściwie zrealizowanej usługi w terminie …......... godz. od chwili złożenia uzasadnionej 

reklamacji. 
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§ 3 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
a) kontrolowania i reklamowania dostarczanych posiłków pod względem: wagi, kaloryczności, temperatury 

i cech organoleptycznych, przez osobę uprawnioną – dietetyczkę, 
b) współudziału dietetyczki Zamawiającego przy wydawaniu posiłków w celu jego usprawnienia oraz 

zapewnienia kontroli prawidłowości dostarczania poszczególnych posiłków odpowiednim pacjentom, 
c) pobierania prób posiłków oraz pobierania wymazów w sytuacjach wymagających natychmiastowej 

interwencji, 
d) pobierania prób czystościowych z naczyń dostarczanych przez Wykonawcę, 
e) zamawiania połowy porcji poszczególnych posiłków. 
§ 4 
Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) codziennego dostarczania informacji i dokumentacji dotyczącej zapotrzebowania na poszczególne 
rodzaje diet w ramach danych oddziałów (karty zapotrzebowania dziennego), 

b) dostarczania w ciągu dnia skorygowanej ilości diet spowodowanej wypisami pacjentów, 
przeprowadzanymi zabiegami itp.), 

c) czynności, o których mowa wyżej będą wykonywane przez dietetyczkę Zamawiającego. 
§ 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 
a) czystość i porządek oraz stan sanitarno-techniczny środków transportu do przewożenia posiłków, 
b) osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja zdrowotna, 

kontrola higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk i odzieży, dbałość o aktualność 
książeczek zdrowia personelu itp.), 

c) higienę produkcji posiłków i zmywania naczyń, 
d) właściwe przechowywanie środków spożywczych ze szczególnym uwzględnieniem segregacji, 

utrzymania odpowiedniej temperatury i innych warunków przechowywania, 
e) sposób przewożenia i wydawania posiłków, 
f) jakość i ilość przygotowanych i wydanych posiłków, 
g) codzienne pobieranie próbek posiłków. 
§ 6 
1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy będzie się odbywać za faktyczną ilość wydanych posiłków 

według cennika zawartego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
2. Wykonawca w terminie do 5-tego każdego następnego miesiąca wystawi fakturę VAT obejmującą 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu. Do faktury Wykonawca dołączy 
rozliczenie ilości przygotowanych i wydanych posiłków, które będzie zatwierdzone przez dietetyczkę 
Zamawiającego. 

3. Należność wynikającą z faktury Zamawiający przekaże na konto Wykonawcy w terminie ….... dni od 
otrzymania faktury. 

§ 7 
1. Dystrybucja posiłków będzie się odbywać na 4 oddziałach szpitalnych Zamawiającego znajdujących się 

łącznie w 5 lokalizacjach. 
2. Wykonawca zapewnia naczynia i sztućce niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca będzie stosował naczynia wielorazowego użytku i będzie zobowiązany zgodnie 

z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi do ich dezynfekcji przed ponownym użyciem. 
4. Po spożytych posiłkach Wykonawca odbierze naczynia i sztućce z oddziałów. 
5. Zmywanie naczyń i sztućców odbywać się będzie u Wykonawcy. 
6. Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć tzw. łyżki porcjowe niezbędne do prawidłowego wydawania 

posiłków. 
§ 8 

1. Za wykonywanie przedmiotu zamówienia niezgodne z umową, a w szczególności za: 
a) niezgodność czasu wydawaniu posiłków, powyżej pół godziny, 
b) podawanie posiłków w temperaturach innych niż wymagane, 
c) stosowanie jadłospisu nieuzgodnionego z Zamawiającym, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego 
należnego Wykonawcy w miesiącu, w którym naruszenie miało miejsce. 

2. Trzykrotne naruszenie warunku wykonywania zamówienia wymienionego w pkt 1 może skutkować 
rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 5% niezrealizowanej w części umowy liczonej od wartości netto 
ogółem określonej w Par. 6 umowy 
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4. W przypadku rozwiązania umowy z winy Wykonawcy lub przez Wykonawcę, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości średniego miesięcznego wynagrodzenia netto 
otrzymywanego w wyniku wykonywania umowy. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość kar umownych 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć  
50% wartości umowy brutto określonej w Par 6 umowy 

§ 9 
Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy od dnia ....................... 
§ 10 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez pacjentów Zamawiającego 
zaistniałe wskutek przygotowania i dystrybucji posiłków niezgodnie z przepisami i bez zachowania 
należytej staranności. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ukarania Zamawiającego karą pieniężną 
przez organy upoważnione do kontroli (Państwową Powiatową lub Wojewódzką Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną i inne) z powodu nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez 
Wykonawcę. 

3. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów. 
§ 11 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku: 
a) wymienionym w § 8 pkt 2 umowy, 
b) naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy, 
c) utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych do prowadzenia działalności w zakresie objętym 

umową, 
d) rażącego zaniedbania w zakresie przepisów sanitarno-epidemiologicznych, racji pokarmowych, ich 

wartości kalorycznych, zawartości składników odżywczych w dostarczanych posiłkach. 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
§ 12 

1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie tylko w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT i w wielkości zmiany tego podatku. 

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania innych niż wymieniona w pkt 1, istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

3. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

4. Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
5. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów § 12 jest nieważna. 
§ 13 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony deklarują gotowość i potrzebę rozwiązania wszelkich sporów na drodze negocjacji 

i porozumienia. Wyczerpanie bezskuteczne trybu polubownego upoważnia strony do skierowania 
sprawy na drogę sądową. 

3. W przypadkach sporu pomiędzy stronami właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle 
wykonania postanowień niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 14 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA 

 

Rozdział XXVI: Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych RODO 

 
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: 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. z siedzibą: 

ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk; 
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. jest 

możliwy poprzez: adres e-mail: iodo@szpitalwyrzysk.pl; 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/382-01/2021 pod nazwą „Usługa 
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żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.”, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego;  

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp;   

 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 8. posiada Pani/Pan: 
8.1.  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
8.2.  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 
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 **; 
8.4.  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
 9. nie przysługuje Pani/Panu: 

9.1.  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
9.2.  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
9.3.  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 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. 

 

Rozdział XXVII: Opis Przedmiotu zamówienia – Wytyczne 

 
1.  Opis przedmiotu zamówienia – ustalenia ogólne 

1.1.  Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania oraz dystrybucji całodziennego wyżywienia 
dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o. o. w ilości średnio 
dziennie dla 65 hospitalizowanych. 

1.2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pkt. 2 
1.3.  Termin realizacji zamówienia określa się: sukcesywnie w okresie 12 miesięcy. Planowany czas 

realizacji zamówienia określa się pomiędzy 01.04.2021 r., a 31.03.2022 r. 
1.4.  Przedmiot zamówienia określony jest w Wspólnym Słowniku Zamówień CPV kodem: 

 

Kod klasyfikacji 

55.32.10.00-6 usługi przygotowania posiłków 

55.52.12.00-0 usługi dowożenia posiłków 

 
1.5.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) kontrolowania i reklamowania dostarczanych posiłków pod względem: wagi, kaloryczności, 
temperatury i cech organoleptycznych, przez osobę uprawnioną – dietetyczkę, 

b) współudziału dietetyczki Zamawiającego przy wydawaniu posiłków w celu jego usprawnienia 
oraz zapewnienia kontroli prawidłowości dostarczania poszczególnych posiłków 
odpowiednim pacjentom, 

c) zamawiania połowy porcji poszczególnych posiłków 
2.  Opis przedmiotu zamówienia – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2.1.  Przedmiotem zamówienie jest: 
a) przygotowywanie posiłków zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.), 
b) dostarczenie posiłków do siedziby Zamawiającego, 
c) dystrybucja przygotowanych posiłków na poszczególne oddziały, 
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d) dystrybucja posiłków do pacjentów pod nadzorem personelu Zamawiającego, 
e) odbiór i utylizacja resztek pokarmowych, 
f) zmywanie naczyń po posiłkach. 

2.2.  Usługa wymaga przygotowania posiłków całodziennych dla średnio 65 hospitalizowanych 
pacjentów (z możliwością zwiększenia liczby pacjentów) dziennie, w tym: 

a) dieta podstawowa   - 10 posiłków, 
b) dieta łatwo strawna   - 20  posiłków, 
c) dieta wątrobowa   - 2  posiłki, 
d) dieta wrzodowa                - 2 posiłki, 
e) dieta cukrzycowa   - 15 posiłków, 
f) dieta bogatobiałkowa   - 2  posiłki, 
g) dieta niskobiałkowa   - 1  posiłek, 
h) dieta o zmiennej konsystencji              - 4  posiłki, 
i) posiłek nocny średnio               - 5  posiłków 
j) dieta indywidualna   - 4  posiłki dziennie. 

2.3.  Ilości posiłków wymienionych w pkt 2.2  są wielkościami szacunkowymi i zależne są od ilości 
aktualnie hospitalizowanych pacjentów. 

2.4.  Struktura proporcji wartości odżywczej posiłków w wyżywieniu całodziennym kształtuje się 
następująco: 

a) śniadanie   - 25 % kosztu posiłku całodziennego, 
b) obiad    - 55 % kosztu posiłku całodziennego, 
c) kolacja    - 20 % kosztu posiłku całodziennego, 
d) drugie śniadanie  - 25 % wartości śniadania, 
e) podwieczorek   - 20 % wartości obiadu, 
f) posiłek nocny   - 20 % wartości kolacji. 

2.5.  W przypadku diet zawierających posiłki wyszczególnione w pkt 4 litera d, e, f, wartość odżywcza 
tych posiłków zmniejsza odpowiednio wartości odnośnych posiłków diety podstawowej: 

a) drugie śniadanie  - pomniejsza o 25 % wartość śniadania, 
b) podwieczorek  - pomniejsza o 20 % wartość obiadu, 
c) posiłek nocny  - pomniejsza o 20 % wartość kolacji. 

2.6.  Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w oparciu o zasady GMP (dobra praktyka 
produkcyjna) i GHP (dobra praktyka higieniczna), zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywienia chorych i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1252.) oraz zasadami racjonalnego żywienia chorych i prozdrowotnego charakteru żywienia, 
a także przestrzegania norm żywieniowych zawartych w dokumentacji „Normy żywienia dla 
populacji Polski” opracowanych przez Instytut Żywienia i Żywności w 2017 roku. 

2.7.  Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia przez wystarczającą ilość osób 
posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym przynajmniej jedną 
osobę posiadającą kwalifikacje dietetyka. 

2.8.  Wykonawca będzie sporządzał cyklicznie tygodniowe jadłospisy i dostarczał je Zamawiającemu 
do zatwierdzenia faksem, pocztą elektroniczną lub osobiście z przynajmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem w ilości jednego egzemplarza. 

2.9.  W celu oceny prawidłowości diety, jadłospis tygodniowy musi zawierać wyszczególnienie 
zawartych w potrawach składników pokarmowych, wartość kaloryczną i odżywczą składników 
odżywczych oraz alergeny zawarte w serwowanych potrawach. 

2.10.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag i poprawek do każdego jadłospisu, 
natomiast Wykonawca nie ma prawa do nanoszenia zmian w zatwierdzonych jadłospisach bez 
zgody Zamawiającego. 

2.11.  Jadłospis niezatwierdzony przez Zamawiającego nie może być realizowany. 
2.12.  Na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego jadłospisu tygodniowego Wykonawca 

będzie sporządzał jadłospisy dzienne w pięciu egzemplarzach i dostarczał codziennie wraz z 
pierwszym obejmującym je posiłkiem. 

2.13.  Jadłospisy muszą być ustalane z zastosowaniem zróżnicowanego menu i diet powszechnie 
stosowanych w szpitalach. 

2.14.  Wykonawca przy sporządzaniu jadłospisów uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na 
rynku świeżych produktów szczególnie warzyw i owoców. 

2.15.  Zamawiający wymaga by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie ciągłym 
obejmującym pracę w soboty, niedziele i dni świąteczne. 

2.16.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamawiania połowy porcji poszczególnych posiłków. 
2.17.  Przedmiotem zamówienia objęte są również niżej wymienione produkty spożywcze, dodatkowo 

zamawiane przez poszczególne oddziały, których wartość należy wkalkulować w koszty posiłków: 
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a) kleik ryżowy/kaszka smakowa – 10 opakowań, 
b) suchary – 15 opakowań, 
c) biszkopty – 24 opakowania, 
d) dżem – 8 słoików, 
e) cukier – 20 kg, 
f) sól – 4 opakowania, 
g) mleko – 24 L, 
h) herbata sucha op. 100g – 36 opakowań, 
i) budyń – 20 opakowań, 
j) kisiel – 20 opakowań. 
Ilość powyższych artykułów jest szacunkowa i dotyczy dostaw w przeciągu kolejnych 
12 miesięcy. 

2.18.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji potwierdzającej ilość dostarczanych 
posiłków i odebrać potwierdzoną przez Zamawiającego. 

2.19.  W przypadku niezgodności dostarczonych porcji z raportem na dzień bieżący, Wykonawca 
zobowiązuje się do dostarczenia posiłku brakującego lub niezgodnego z Umową w ciągu 45 
minut od momentu zgłoszenia niezgodności przez Zamawiającego. 

2.20.  W przypadkach zagrożenia epidemiologicznego posiłki muszą być podawane z zastosowaniem 
naczyń i sztućców jednorazowych. 

3.  Wymagania dotyczące posiłków 
3.1.  Diety o zmiennej konsystencji przywożone będą na śniadanie, obiad, kolację po 500 ml. 
3.2.  Sporadycznie Zamawiający będzie wymagał 5 lub więcej posiłków dla diety płynnej do sondy, 

papkowatej, kleikowej. 
3.3.  Zamawiający ma prawo zamówić diety łączone, np. dietę bezmleczną-cukrzycową. 
3.4.  Dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dzieci w każdym rodzaju diety należy 

obowiązkowo ująć dwa posiłki dodatkowe ( II śniadanie, podwieczorek). 
3.5.  Pacjenci na diecie z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów, bogatobiałkowej, 

ubogoenergetycznej otrzymają 5 posiłków dziennie ( śniadanie, II śniadanie, obiad, 
podwieczorek, kolacja). Dodatkowo dla diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych 
węglowodanów posiłek nocny. 

3.6.  Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o charakterze świątecznym, w tym z 
uwzględnieniem tradycyjnych potraw w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych oraz 
innych świąt; koszt sporządzania posiłków wynikających z tradycji Świąt Bożego Narodzenia i 
Wielkanocy jest wkalkulowany w cenę jednostkową usługi. 

3.7.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do każdego posiłku zróżnicowane napoje, tj. herbata 
gorzka, herbata słodka, kawa z mlekiem, kakao do śniadania i kolacji oraz kompot słodki/bez 
cukru do obiadu. 

3.8.  W  jadłospisie uwzględnione będą: 
a) Śniadanie: zupa mleczna, bawarka, kawa zbożowa lub kakao, pieczywo mieszane ( graham, 

żytnie, pszenne), masło 82%, dodatek do pieczywa ( wędliny, sery twarogowe i 
podpuszczkowe, jaja, dżem, pasty mięsno-warzywne, pasty z wędlin i jaj itp.), dodatek 
warzywny lub owocowy; 

b) II Śniadanie – w przypadku diet tego wymagających – jogurt naturalny, jogurt owocowy, 
serek homogenizowany naturalny lub owocowy, serek wiejski, sok warzywny/pomidorowy, 
sok owocowy, owoce surowe, gotowane,budyń, kaszka manna, pieczywo z dodatkiem 
wędlin lub serów; 

c) Obiad – zupa, drugie danie ( co najmniej raz w tygodniu zawierać będzie porcję ryby oraz 
jeden raz w tygodniu będzie to danie jarskie), składnik warzywny: surówka lub jarzyna oraz  
napój (kompot); 

d) Podwieczorek - w przypadku diet tego wymagających – jogurt naturalny, jogurt owocowy, 
serek homogenizowany naturalny lub owocowy, serek wiejski, sok warzywny/pomidorowy, 
sok owocowy, owoce surowe, gotowane, budyń, kaszka manna, pieczywo z dodatkiem 
wędlin lub serów; 

e) Kolacja  - Pieczywo mieszane (graham, żytnie, pszenne), masło 82%, dodatek do pieczywa, 
dodatek warzywny, napój (herbata czarna/owocowa/ziołowa). 

3.9.  Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w jadłospisie 1 raz w tygodniu gorącą – gotowaną 
kolację. 

3.10.  Przy sporządzaniu posiłków dla chorych należy unikać podawania w jednym posiłku dwóch takich 
samych grup produktów (np. ziemniaki w zupie i drugim daniu) oraz podawania tych samych 
produktów w bliskich odstępach czasu. 

3.11.  Nie dopuszcza się podawania dań gotowych, np. konserw. 
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4.  Składanie zamówień - Zamawiający zobowiązuje się do codziennego zgłaszania Wykonawcy faxem 
na formularzach zgłoszeniowych, e-mailem lub telefonicznie zapotrzebowanie ma ilość posiłków z 
podaniem rodzaju diet na poszczególne oddziały szpitalne, wg poszczególnych zasad: 

a) zapotrzebowanie na obiady, kolacje oraz śniadania dnia następnego podawane będą przez 
Zamawiającego do godziny 10:00 każdego dnia, 

b) zgłaszanie korekt zamówień dotyczące kolacji, śniadań następować będzie do godziny 
14:00 tego samego dnia, a w przypadku samych śniadań do godziny 6:30. 

5.  Dystrybucja posiłków 
5.1.  Dystrybucja posiłków objętych przedmiotem zamówienia odbywa się na 4 oddziałach szpitala, 

zlokalizowanych od parteru do II pietra. Oddział Rehabilitacyjno-Neurologiczny zlokalizowany jest 
w zewnętrznym budynku. 

5.2.  Posiłki dla pacjentów przewożone będą przez Wykonawcę transportem do tego przystosowanym 
zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, w termosach lub innych zamykanych i 
czystych opakowaniach zapewniających właściwą ochronę i odpowiednią temperaturę w trakcie 
całej drogi od kuchni Wykonawcy do miejsca dostarczania posiłków z gwarancją zachowania 
pełnych procedur systemu HACCP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.) w tym z przepisami 
Rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w 
sprawie higieny środków spożywczych. 

5.3.  Wykonawca będzie stosował opakowania zbiorcze i jednostkowe dopuszczone do kontaktu 
z żywnością w pojemnikach termoizolacyjnych nieuszkodzonych i szczelnie zamkniętych, 
służących do transportu potraw w pojemnikach ze stali nierdzewnej typu GN z uszczelkami. 

5.4.  Osoba dostarczająca posiłki (kierowca) zobowiązana jest do przestrzegania zasad higieny 
osobistej i estetycznego wyglądu – musi posiadać na zmianę odzież ochronną i przestrzegać 
zasad higieny rąk. 

5.5.  Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji dostarczania posiłków, aby zminimalizować 
czas od powstania gotowych potraw do podania pacjentom szpitala Zamawiającego. 

5.6.  Wykonawca zapewnia wystarczającą ilość odpowiednich naczyń oraz sztućców niezbędnych do 
wykonania zamówienia z uwzględnieniem rezerwy wynikającej z ruchu chorych i zdarzeń 
losowych. 

5.7.  Stosowane naczynia, sztućce i termosy, o których mowa wyżej, muszą być wyłącznie 
wielokrotnego użytku oraz posiadać wymagane cechy użytkowe. 

5.8.  Wykonawca winien na bieżąco wymieniać uszkodzone naczynia i sztućce oraz zachowywać stan 
ilościowy niezbędny do wykonania zamówienia. 

5.9.  Naczynia wielorazowego użytku Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z wymogami sanitarno - 
epidemiologicznymi dezynfekować przed ponownym użyciem. 

5.10.  Zmywanie naczyń odbywa się u Wykonawcy. Nie dopuszcza się możliwości korzystania w tym 
celu z kuchenek zlokalizowanych w oddziałach szpitalnych. 

5.11.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć tak zwane łyżki porcjowe niezbędne do prawidłowego 
wydawania posiłków. 

5.12.  Dowóz do szpitala i dystrybucję posiłków na poszczególne oddziały Wykonawca winien 
wkalkulować w koszt przygotowania posiłków. 

5.13.  Posiłki muszą być przygotowane i dostarczone punktualnie przez pracowników Wykonawcy 
w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych wyłącznie do tego celu z zachowaniem wszelkich 
obowiązujących warunków higieniczno-sanitarnych. 

5.14.  Posiłki na poszczególnych oddziałach szpitala winny być wydawane w następujących godzinach: 

 
Oddział 

Wewnętrzny 

Oddział 
Rehabilitacyjno-
Neurologiczny 

Oddział Dziecięcy 
Zakład Opiekuńczo-

Leczniczy 

śniadanie 8:00 08:00 7:45 7:45 

obiad 13:00 13:00 12:45 12:45 

kolacja 17:30 17:30 17:15 17:15 

5.15.  Posiłki dodatkowe, wynikające z rodzaju diet w tym: drugie śniadanie, podwieczorek i posiłek 
nocny mogą być dostarczane w następujący sposób: drugie śniadanie razem ze śniadaniem, 
podwieczorek wraz z obiadem oraz posiłek nocny razem z kolacją. 

5.16.  Dostarczane posiłki obiadowe lub inne gorące dania muszą posiadać temperaturę: 
a) zupy - minimum 75oC, 
b) drugie dania - minimum 62oC, 
c) gorące napoje - minimum 80oC, 
d) zimne napoje - 0oC - 14oC, 
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e) sałatki i surówki – maksymalnie 20oC, 
f) wędliny - 2oC – 8oC. 

5.17.  Ilość dostarczonych posiłków musi być odpowiednia by Zamawiający miał możliwość pobrania 
próbek żywności bez zwiększenia ilości zamawianych posiłków (Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności 
przez zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego (Dz. U. z 2007 r., Nr 80, poz. 545). 

5.18.  Zamawiający będzie dokonywał kontroli, przez uprawnioną osobę – dietetyczkę, dostarczanych 
posiłków pod względem: temperatury, gramatury oraz cech organoleptycznych. 

6.  Wymagania sanitarne 
6.1.  Wykonawca bierze odpowiedzialność za: 

a) czystość i porządek oraz stan sanitarno-techniczny środków transportu do przewożenia 
posiłków, 

b) zatrudniony personel pod względem zdrowotnym i higienicznym (dokumentacja zdrowotna, 
kontrola higieny osobistej ze szczególnym uwzględnieniem higieny rąk i odzieży, dbałość o 
aktualne książeczki zdrowia personelu), 

c) higienę produkcji żywienia i zmywania naczyń, 
d) właściwe przechowywanie środków spożywczych (z uwzględnieniem segregacji, właściwej 

temperatury i innych warunków przechowywania, stan opakowań itp.), 
e) sposób przewożenia i wydawania posiłków, 
f) jakościową i ilościową ocenę sposobu żywienia, 
g) odbiór i utylizację resztek pokarmowych. 

6.2.  Wykonawca musi przestrzegać i realizować zalecenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

6.3.  Pracownicy Wykonawcy, realizujący zamówienie, powinni je wykonywać w odpowiednim ubraniu 
roboczym zgodnym z przepisami BHP i obowiązującymi normami w tym zakresie. 

6.4.  Zastrzega się możliwość przeprowadzenia kontroli pracowników Wykonawcy wykonujących 
czynności u Zamawiającego, pod względem sanitarnym (książeczki zdrowia, odzież robocza) 
i posiadanych kwalifikacji (znajomość poszczególnych diet i gramatury wydawanych posiłków). 

6.5.  Wykonawca zobowiązuje się do pobierania i przechowywania próbek wszystkich potraw 
wchodzących w skład każdego posiłku z każdej partii przeznaczonej dla Zamawiającego, w 
specjalnie przystosowanej do tego celu lodówce przez okres co najmniej 3 dni zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.04.2007 roku w Sprawie pobierania i przechowywania 
próbek żywności przez Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego. 

6.6.  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek pokonsumpcyjnych i żywieniowych trzy razy 
dziennie. 

6.7.  Wykonawca zapewni czyste i zdezynfekowane pojemniki na resztki pokonsumpcyjne. 
6.8.  Zamawiający wymaga, aby samochody transportowe wyposażone były w środek do dezynfekcji 

powierzchni, a kierowcy posiadali odpowiednią odzież ochronną oraz środek do dezynfekcji rąk i 
rękawiczki jednorazowe. W samochodzie powinien znajdować się rejestr mycia i dezynfekcji 
pojazdu. 

6.9.  Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Zamawiającemu dokonywania bieżącej oceny 
jakości podawanych posiłków, w tym celu Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia 
nieodpłatnie jednej porcji każdego posiłku. 

7.  Katalog diet obejmujących całodzienne wyżywienie 

l.p. Nazwa diety Liczba posiłków na 24h 

1 Podstawowa 3 

2 Łatwostrawna 3 

3 Łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu 3 

4 
Łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielenie soków 
żołądkowych 

5 

5 O zmiennej konsystencji 3 do 6 

6 Płynna 3 do 6 

7 Do żywienia przez sondę 3 do 6 

8 Ubogoenergetyczna 5 

9 Bogatobiałkowa 5 

10 Niskobiałkowa 3 

11 Z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów 3 do 6 
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12 Kleikowa 5 

13 Bezmleczna 3 

14 Bezglutenowa 3 

15 Mleczna 5 
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CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI – OFERTA SPORZĄDZONA I PODPISANA 
ELEKTRONICZNIE 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2.1 

 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 
 

Przedmiot zamówienia Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o. o. 

Klasyfikacja CPV 
55.32.10.00-6 Usługa przygotowywania posiłków, 55.52.12.00-0 Usługi dowożenia 
posiłków 

Części zamówienia nie 

Tryb postępowania Podstawowy bez negocjacji 

Wartość zamówienia Poniżej 214.000 Euro 

Publikacja 2021/BZP 00020590/01 z dnia 21.03.2021 r; 

Podstawa 
Art. 275, Art. 276-277   -  Ustawa z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) 

Numer postępowania ZP/382-01/2021 

WYPEŁNIA WYKONAWCA NR 1  

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. W przypadku Konsorcjum wskazać Lidera) 

Pełna Nazwa Firmy 

 

 

Adres siedziby  

NIP / REGON /KRS   

Pochodzę z innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej 

TAK/NIE* Jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* 

Pochodzę z innego państwa nie będącego 
członkiem Unii Europejskiej 

TAK/NIE* 

Posiadam status dużego  przedsiębiorcy, w 
rozumieniu  art. 4, pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 

2013r. (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 118 ze zm.), o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w 

transakcjach  handlowych 

TAK/NIE* 

WYPEŁNIA WYKONAWCA NR 2   

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia. W przypadku Konsorcjum wskazać Członka) 

Pełna Nazwa Firmy 

 

 

Adres siedziby  

NIP / REGON /KRS   

Pochodzę z innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej 

TAK/NIE* Jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE* 

OFERTA 
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Pochodzę z innego państwa nie będącego 
członkiem Unii Europejskiej 

TAK/NIE* 

Posiadam status dużego  przedsiębiorcy, w 
rozumieniu  art. 4, pkt 6) Ustawy z dnia 08 marca 

2013r. (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 118 ze zm.), o 
przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom  w 

transakcjach  handlowych 

TAK/NIE* 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie oferty  (dział ZP itp.): 

Imię i  Nazwisko:  

telefon/fax  

e-mail  

Adres do korespondencji  

Osoba upoważniona do podpisania umowy 

Imię i  Nazwisko:  

Funkcja / stanowisko 

 

 

Oferta sporządzona: Miejscowość:                                             Data: 

 
 
(*) Kategoria przedsiębiorstw (na podst. ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. 
U. 2019, poz. 1292 z późn. zm.): 

1) mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na 
koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; 

2) mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; 
3) średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał 
łącznie następujące warunki: 

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych 
nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego 
na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro 

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą; 
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OFERTA 

l.p. Wyżywienie. Rodzaj posiłku 
Cena jedn. 

netto 
Podatek  

w zł 
Cena jedn. 

brutto 

Cena za 
osobodzień 

netto 
(1+2+3+4+5+6) 

Cena za 
osobodzień 

brutto 
(1+2+3+4+5+6) 

Ogółem Netto 

(pkt.6 x  
65 pacjentów x 

365 dni) 

Ogółem Brutto 

(pkt.7 x  
65 pacjentów  

x 365 dni) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Śniadanie    

    

2 II Śniadanie    

3 Obiad    

4 Podwieczorek    

5 Kolacja    

6 Posiłek nocny    

RAZEM 
  

odległość w kilometrach (liczona po drogach publicznych, od miejscowości wytworzenia gotowych dań do miejscowości 
będącej siedzibą Zamawiającego, zgodnie z wartościami publikowanymi na mapach drogowych, należy podać w 
kilometrach, zaokrąglając do liczby całkowitej) 

 

 

zaplecze techniczne na wypadek awarii kuchni (*niewłaściwe skreślić) TAK (*) NIE (*) 

termin na korektę zamówienia (w minutach):   

czas reakcji na reklamację (w godzinach):   

termin płatności faktury (w dniach 30-60):  

adres miejsca wytwarzania posiłków:  
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l.p. 
OŚWIADCZENIA  

 
Wpisać odpowiednio:  TAK / NIE /  lub zgodnie z Rozdz. XIV. pkt 3 SWZ pozostawić puste pole 

Wypełnia 
Wykonawca 

1 

oświadczamy, że na podstawie Art.18 ust.3 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz 
art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z 
późn. zm.) 

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
I są one wyodrębnione w plikach oznaczonych jako „TAJNE” 

 

2 W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że: 

a) 
wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 

 

b) 
informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów 
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i 
administracyjnych w trybie jawnym, 

 

c) zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne 
 

3 
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Rozdział XVI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do 22 kwietnia 2021 roku. Bieg terminu rozpoczyna 
się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

4 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia oraz opisem 
przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne 
informacje do przygotowania oferty. 

 

5 
zawarty w rozdziale XXV SWZ projekt umowy został przez  nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 
wymienionych warunkach 

 

6 

oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej jednocześnie zobowiązujemy się do wykupienia 
polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres obowiązywania 
umowy- minimalna wysokość ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 200.000,00  zł 
(dotyczy okresu 12-miesięcznego) na jedno i wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osobie i 

mieniu, niezależnie od liczby szkód wynikających z jednego zdarzenia 

 

7 
zobowiązujemy się do wykonywania usługi z należytą starannością, przy uwzględnieniu 
charakteru prowadzonej działalności oraz przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie 
przepisów higieniczno-sanitarnych 

 

8 
posiadamy uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej i posiadamy  aktualna i 
ważną decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na 
prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem 

 

9 
oświadczamy, że znane są nam przepisy  dotyczące warunków zdrowotnych i 
bezpieczeństwa żywności i żywienia zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) 

 

10 

spełniamy wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem 
zamówienia i oświadczamy że realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie z 
zachowaniem należytej staranności w produkcji zgodnie z prowadzoną dokumentacją 
systemu HACCP. 

 

11 

dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia: 
o kuchnią – miejscem wytwarzania gotowych posiłków; 
o urządzeniami i narzędziami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym wózkami do 

transportu posiłków, urządzeniami do dezynfekcji wielorazowych naczyń; 
o środkiem transportu posiadającym pozytywną opinię sanitarną Powiatowego Inspektora 

Sanitarno – Epidemiologicznego, 
o osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe kucharza oraz dietetyka. 

 

12 
Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO (rozporządzenie 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 
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w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu. 

13 

Oświadczamy, że sposób reprezentowania Spółki lub Wykonawców składających ofertę 
wspólną dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ (Rozdział IX, XII SWZ) 

14 wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SWZ 
 

15 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Art. 112 Ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) – 
załącznik nr 2.2A do SWZ 

 

16 
oświadczenie o nie podleganiu  wykluczeniu na podstawie Art. 108 oraz Art. 109 Ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zmianami) – załącznik nr 2.2B do SWZ 

 

17 
pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez 
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać 
stosowne upoważnienie. 

 

18 

W odniesieniu do  Art. 118 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn zm), oświadczamy że: 
 

NIE KORZYSTAMY  /   KORZYSTAMY 
(niepotrzebne skreślić)

  

 
z zasobów udostępnianych przez inne podmioty, celem potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu ). W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w 
Art. 118ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 2.3 
do SWZ 

 

DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE – ART. 274 Ustawy PZP (Rozdział IX SWZ) 

19 
oświadczenie Wykonawcy składane w trybie Art. 128 upzp o aktualności informacji zawartych w 
oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 upzp, w zakresie podstaw wykluczenia z 
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, stanowiące załącznik nr 2.4 do SWZ 

 

20 

odpis lub informacja z KRS lub CEIDG Dokumentem takim będzie aktualny odpis z 
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji. 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

21 

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualne 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków i opłat w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem 
podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia  dokumentów, 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

22 

zaświadczenie z ZUS lub KRUS Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie 
albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie i społeczne  i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 
1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie  i społeczne lub zdrowotne wraz z 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 
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zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów 
potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności 
należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności. 

23 

zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że Wykonawca 
spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem 
zamówienia, lub równoważne dokumenty potwierdzające jakość świadczonych usług, a 
zwłaszcza że Wykonawca wdrożył lub wdraża system HACCP 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

24 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

25 
decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie objętym zamówieniem 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

26 
wykaz środków transportu oraz pozytywną opinię sanitarną Powiatowego Inspektora 
Sanitarno - Epidemiologicznego dotycząca środków do transportu żywności użytych 
do realizacji zamówienia; 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

27 
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń i narzędzi oraz informację 
o podstawie dysponowania tymi zasobami; 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

28 

wykaz personelu, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz 
i informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich 
czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 2.5 do 
SWZ); 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

zaświadczenia o którym mowa w pkt. 21, zaświadczenia lub innego dokumentu o którym mowa w pkt 22 lub odpisu albo 
informacji o którym mowa w pkt 20 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

29 

 nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

 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 

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

Ponadto: Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

30 
umowa spółki cywilnej  lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

31 umowa konsorcjum zawierająca co najmniej – Rozdział IX pkt. 3) 
Art. 274 ust. 1 
Ustawy PZP 

PODWYKONAWCY 

32 

Oświadczamy że 
 

zamówienie zrealizujemy sami   /  przy udziale podwykonawców w n/w zakresie  
(niepotrzebne skreślić)

  

 
W związku z powyższym Wykonawca powierza podwykonawstwo w zakresie: 

nazwa firma (o ile są mu wiadome na tym etapie 
opis części zamówienia przewidzianej do wykonania 

przez podwykonawcę 

a)   

b)   

c)   
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33 

Oświadczamy że 
 

Wybór naszej oferty PROWADZI  /  NIE PROWADZI  (niepotrzebne skreślić)  

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: 

a) 
Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:  

 

b) 
Wartość towaru lub usługi bez 
kwoty podatku VAT:  

 

c) 
Określenie stawki podatku 
VAT 

 

INNE DOKUMENTY 

34 inne:  

35 inne:  
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2A 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie Art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.),  

 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
Reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub 
wpisany w odpowiednich dokumentach,  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn  Usługa żywienia pacjentów Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o. o.  Oświadczam, że 
spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdział IX SWZ z dnia 
15.03.2021 r. z późn. zm. 
 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
zamawiającego w Rozdział IX SWZ z dnia 15.03.2021 r. z późn. zm. polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 
i podmioty te spełniają warunki udziału w postępowaniu(*) 
 
(*) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, przedstawia następujące dokumenty, które określają – wypełnić załącznik nr 2.3 do SWZ 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.2B 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 

WSTĘPNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie Art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Usługa żywienia pacjentów Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o. o. prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku, oświadczam, 
co następuje: 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 
1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w 

art. 108 ust 1 Ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczeniu z postępowania wymienione w 

art. 109 ust. 1  pkt. 1, pkt. 4 Ustawy Pzp. 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie Art. 
…………………………….. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 
wymienionych w art. 108 ust. 1; Art. 109 ust.1 pkt. 1, 4 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w 
związku z ww. okolicznością, na podstawie Art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki 
naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……… 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY  POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, 
tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ DOSTAWCA 
 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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ZOBOWIĄZNIE 
 

Art. 118 st. 3 Ustawa PZP ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU / PODMIOTÓW  ODDAJĄCYCH  
DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNE ZASOBY 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
Niniejszym zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: (nazwa Wykonawcy zamówienia 
publicznego) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………  
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Zakres udostępnianych 
zasobów (proszę podać/ opisać udostępniony zasoby), wskazując: 
 
 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu: 

…..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 
…..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 
c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

…..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

 
 
Okres udostępnienia zasobów …………………………………………………………………………………………. 

 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 

składane na podstawie Art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 
DOTYCZĄCE AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM 

PRZESŁANEK WYKLUCZENIA* 
 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, adres 
 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej 
do składania oświadczeń woli 

 

 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn. Usługa żywienia pacjentów Szpitala 
Powiatowego w Wyrzysku  Sp. z o. o. prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku, oświadczam, 
co następuje: 
 
 
 
 

oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP   w 
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 

1 pkt 4 Ustawy PZP są aktualne (1)(2) 
 
 
 
 

 
(1)Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(2)W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w 

szczególności określić, jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres. 
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Wykaz zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia 

 

Lp. Stanowisko pracy Zawód Wykształcenie 
Staż pracy w 

zawodzie 
Zakres  obowiązków 

Sposób dysponowania 
osobą 

      dysponuję / 
będę dysponował 

      dysponuję / 
będę dysponował 

      dysponuję / 
będę dysponował 

      dysponuję / 
będę dysponował 

      dysponuję / 
będę dysponował 

      dysponuję / 
będę dysponował 

 
Oświadczamy, że WYŻEJ WYMIENIONE OSOBY POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA zgodne ze standardami kształcenia w zakresie żywienia 
Uwagi:  W przypadku pozostawienia zwrotu „będę dysponował” Wykonawca zobowiązany jest udowodnić że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia 

 
 


