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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) 
 
 
 Nazwa zamówieniu publicznego: Produkty żywnościowe  
 
 
I. Nazwa  oraz adres Zamawiającego:  
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie 
Adres: ul. Żołnierska 18a ,  10 – 561 Olsztyn  
NIP 739-29-54-843       Regon 000295580   
Tel. 089-5393455 
Str. internetowa www.wssd.olsztyn.pl  
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia i podstawa prawna:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone  jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach, wydanych na podstawie   
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 Postępowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach określonych w: 
1) Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z p. 
zm.) – zwanej dalej również ustawą. 
2) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,  jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
3) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów Dz. U.  z dnia 18  grudnia 2019 r. poz. nr 2453  w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do € stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych, 
4) Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 932 z późn. zm.) 
 
 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych, które przeznaczone będą do 
wytwarzania posiłków w kuchni szpitalnej dla pacjentów hospitalizowanych w Wojewódzkim 
Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Rodzaj i ilości przedmiotu zamówienia określone 
są w załącznikach od nr 3a do nr 3c do SIWZ. 
 
2. Zamówienie obejmuje 3 odrębne części. Poszczególne części przedmiotu zamówienia 
obejmują: część 1 – mleko dla niemowląt i gotowe posiłki dla dzieci; część 2 – mleko i 
przetwory mleczne; część 3 -  różne produkty spożywcze.  
Liczba części – 3. 
 
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.   
 
4. Szczegółowy opis wymogów  ogólnych poszczególnych grup przedmiotów zamówienia dot.  m.in. 
transportu, specyfikacji produktów, dostaw itp. znajduje się w załącznikach od nr 2a do nr 2j.  
 
5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Kod CPV:  
15511000-3  Mleko 
15800000-6  Różne produkty spożywcze 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
 
V. Warunki udziału w postępowaniu 
1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.                                  
1.1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia w oparciu o przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę 
wykluczenia wykonawcy z zastrzeżeniem art.26 ust. 3 ustawy.  
1.2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 



                               

SZP-332-54PN-2020   Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie  2 
 

1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może 
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie 
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.  
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to 
z odrębnych przepisów - wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: 
2.1.1. Dotyczy części nr 1, 2, 3 - Zezwolenie na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, 
zatwierdzające zakres prowadzonej działalności. 
2.1.2. Dotyczy części nr 1, 3 - Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
PIS. 
2.1.3. Dotyczy części nr 1, 2, 3 - Wpis do rejestru WIJHARS działalności gospodarczej w zakresie 
produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z 
dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 
2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 
2.1.4. Dotyczy części nr 1, 2 - Wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 
PIS, jeżeli podlega pod PIS. 
2.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. -  Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie   
żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny; 
2.3. Zdolności technicznej i zawodowej - wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
2.3.1. Dotyczy części nr 2 – Posiada samochody transportowe dopuszczone przez PLW 
lub PPIS do transportu żywności wymagającej warunków chłodniczych. 
2.3.2. Dotyczy części nr 1, 3 – Posiada samochody transportowe dopuszczone przez PPIS do 
transportu żywności oraz transportu żywności wymagającej warunków chłodniczych. 
 
VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
1. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz wstępne dokumenty 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 
1.1. Oświadczenie wykonawcy wykazujące brak podstaw do wykluczenia, które stanowi załącznik nr 5 
do SIWZ. 
1.2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy pzp. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 
zamawiającego, informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 składa powyższe oświadczenie, wg wzoru 
który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 
1.3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ. 
 3. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy. 
 
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na  
dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
tj.: 
4.1. Dotyczy części nr 3 – Decyzji PPIS zezwalająca na działalność w zakresie produkcji 
i obrotu żywnością, zatwierdzające zakres prowadzonej działalności. W przypadku oddziału  
dedykowanego do obsługi umowy także dokumenty dotyczące danej lokalizacji. 
4.2. Dotyczy części nr 1, 2, 3– Dokumentu potwierdzającego dokonanie wpisu do rejestru WIJHARS 
działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami 
rolno-spożywczymi, zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 200 r. o jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.). 
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4.3. Dotyczy części nr 1, 2, 3 – Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających 
urzędowej kontroli organów PIS. Jeżeli podlega pod PIS. 
4.4. Dotyczy części nr 2 – Dokumentu wydanego przez PPIS lub PLW dopuszczającego samochody 
transportowe wykonawcy do transportu żywności wymagającej warunków chłodniczych. 
4.5. Dotyczy części nr 2 – Decyzji PPIS lub PLW zatwierdzającej działalność w zakresie produkcji i 
obrotu żywnością, zatwierdzające zakres i wielkość prowadzonej działalności (produkcji, obrotu itd.) 
oraz w przypadku nadzoru PLW nadany numer weterynaryjny (świadectwo nadzoru weterynaryjnego). 
W przypadku oddziału  dedykowanego do obsługi umowy także dokumenty dotyczące danej 
lokalizacji. 
4.6. Dotyczy części nr 1, 3 – Dokumentu wydanego przez PPIS dopuszczającego samochody 
transportowe wykonawcy do transportu żywności oraz transportu żywności wymagającej warunków 
chłodniczych . 
4.7. Dotyczy zadania nr 1, 2, 3 – Wykaz pojazdów  
 
5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została  
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 
dzień złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań 
określonych przez zamawiającego tj.: 
5.1 Dotyczy części nr 2, 3 - Oświadczenia o wdrożeniu i realizacji zasad GMP/GHP, systemu 
HACCP lub innego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności (zgodnego z wymaganiami 
standardów: ISO 22000:2005, IFS, BRC, FSSC 22000:2005 lub równoważnych), jeżeli zakład posiada 
certyfikowane systemy. Wyłącznie certyfikaty przyznawane przez jednostki akredytowane. 
5.2. Dotyczy części nr 1, 2, 3 – Zaświadczenia – opinii jednostki nadzorującej pod względem 
sanitarnym – PLW lub PPIS z ostatnich 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
zawierającej między innymi: 
- ocenę poziomu spełnienia stanu higieniczno – sanitarnego w zakresie prowadzonej działalności, 
- realizację zaleceń w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia: GMP/GHP oraz zasad systemu 
HACCP. 
5.3. Dotyczy zad. nr 1, 2, 3. Zgody Wykonawcy na przeprowadzenie przez Zamawiającego audytu 
funkcjonującego u dostawcy Systemu Bezpieczeństwa Żywności. 
 
6. Oferta powinna zawierać: 
6.1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz 
ofertowy. 
6.2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik od nr 3a do nr 3c do 
SIWZ, Formularz cenowy. 
6.3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
tym samym składania oświadczenia woli. 
6.4.Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1.1 i pkt 1.3 SIWZ. 
 
7. Wymagania dotyczące dokumentów:  
7.1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
7.2.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
7.3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający 
przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za 
podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 
7.4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez 
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
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7.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 
z wykonawcami 

1. Zamawiający urzęduje w dniach roboczych i godzinach: poniedziałek –  piątek – od godz. 7.30 do 
godz. 15.00. 

2. W przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne komunikacja pomiędzy Zamawiającym,  
a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 ze zm.) osobiście, za pośrednictwem 
posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123  ze zm.) z 
uwzględnieniem wymogów dotyczących formy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

pisemnie  
z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego rozdziału SIWZ.  

5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. 
poz. 123  ze zm.) przy przekazywaniu następujących dokumentów: 
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, 
2) zmiana treści SIWZ, 
3) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie treści oferty, 
4) wniosek o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy, 
5) wezwania Zamawiającego dotyczące złożenia lub uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub 

pełnomocnictw, kierowane do Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 2, 2f, 3, 3a ustawy,  
6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny 

oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie, 
7) informacja o poprawieniu ofert na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, 
8) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek polegających 

na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących 
istotnych zmian  
w treści oferty, 

9) wezwanie Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
10) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą, 
11) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, 
12) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, 
13) zawiadomienie o złożeniu oferty po wyznaczonym terminie 
14) informacje i zawiadomienia kierowane do Wykonawców na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy, 
15) wniosek o udostępnienie protokołu lub/ i załączników do protokołu. 
16)  wnioski, zawiadomienia i oświadczenia itp. 

6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują ww. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca 
otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od 
ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 
niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy. 

7. Adres do korespondencji zamieszczony jest w rozdziale I niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga, 
aby wszelkie pisma związane z postępowaniem, były kierowane wyłącznie na ten adres. 

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi  
o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres: przetargi@wssd.olsztyn.pl) w 
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. Zamawiający jest obowiązany 
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni, przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż 
do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 
wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 
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9. Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień, ofert   jest Piotr Wichowski – insp. ds. zam. publicznych. Kontakt tel. 089-5393472 lub 
602816546 codziennie w dni robocze godz. 07:30 do15:00. e-mail przetargi@wssd.olsztyn.pl  

10. Jeżeli zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu 
składania wniosków przez wykonawcę i jego zapytań do SIWZ. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja 
jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.  

12. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania z wykonawcami.   
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem 

terminu składania ofert zmieć treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 
sposób modyfikację zamawiający  udostępniona na stronie internetowej Szpitala. 

14. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej w j polskim. 
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

  
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
IX. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
1)  Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z poświadczonym przez 
Wykonawcę tłumaczeniem na język polski 
2) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 

wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  

3) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.  

4) Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczone notarialnie za 
zgodność z oryginałem.  

5) Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za 
zgodność  
z oryginałem). Zamawiający zaleca, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, 
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty np. aktualny odpis z właściwego 
rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut 
spółki lub aktualny rejestr handlowy. 

6)  Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty,  
o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.  

7)  Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach.  

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty.  

10) Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i 
przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.  

11) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami. 

12) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.  
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13) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich 
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. 
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który 
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną 
dołączone do oferty. 

14) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób 
będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

15) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 
w art. 86 ust. 4. Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były  przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z 
oznakowaniem „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 2019r. poz. 1010)”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od 
pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i 
zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

16) Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie 
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe 
zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz 
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

17) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 
od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty 
poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy 
zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z 
zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

18) Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej na zamawiającego, na adres 
podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia: „Spożywka - nr spr. SZP-332-
54PN/2020. Nie otwierać przed 11-09-2020r godz. 11:00” i przesłana na adres lub złożona 
osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

19) Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej 
korespondencji oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy. 

 
 
19). Oferta wspólna 

1) W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
- Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub    
upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  - Sekcja zam. publicznych pok. nr 01 
lub przesłać na adres siedziby Zamawiającego – Sekcja zamówień publicznych pok. nr 
01, do dnia 11-09-2020r. do godz. 10:00  
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2. Oferta złożona po terminie zostanie  zwrócona wykonawcy bez jej otwierania, po upływie 
terminu na wniesienie odwołania .   

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11-09-2020r. o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego 
pok. Nr 011 (Hol główny) 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  
5. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  
6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także 

informacje dotyczące ceny i pozostałe przewidziane w art. 86 ust. 4.    
7. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej 

WWW.wssd.olsztyn.pl (zakładka – przetargi/informacje z sesji otwarcia ofert)  informacje z 
otwarcia ofert – art. 86 ust. 5 UPZP.  

 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1.Wykonawca określi cenę zamówienia w PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT. 

Nie dopuszcza się wariantowości cen 
 2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne, 

koszty dostawy i dostarczenia przedmiotu zamówienia do Zamawiającego, oraz ewentualne 
upusty. 

3. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 

 4. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z  
      uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie 
zawiadamiając o  tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona w oparciu o art. 87 ust. 2 
Ustawy pzp. 
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 

stanowiącym  załącznik nr 1 i zał. nr od 3a do 3c  do niniejszej SIWZ  
 
XIII. Opis kryteriów oceny ofert 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w 

oparciu o ustalone kryteria:  
 
Zadanie  nr 1, 2, 3.   
Nazwa kryterium  Waga  
Odległość łączna oddziału ze stanami magazynowymi lub zakładu 
produkcyjnego  wykonawcy  od  siedziby Zamawiającego (Kuchnia 
szpitalna)  

40 

Cena   60 
 
2. Dotyczy zad. nr 1, 2, 3 - ocena ofert będzie dokonana w następujący sposób:  
 
2.1. Cena oferty i „odległość łączna” będzie oceniona według następującego wzoru:  

..

.

1

badof

naj

p
C

C
RxW =

  +  RT      

Wp1  – wartość punktowa obliczona do dwóch miejsc po przecinku, 
R    -  ranga w ocenie, tj. 60 pkt 
Cnaj.   -  cena najkorzystniejszej oferty (najtańsza spośród ważnych ofert) 
Cof.bad.   – cena oferty badanej 
RT - ilość przyznanych punktów za odległość łączną od oddziału wykonawcy ze stanami 
magazynowymi  lub zakładu produkcyjnego Wykonawcy do miejsca dostarczania przedmiotu 
zamówienia (Kuchnia szpitalna  Zamawiającego) gdzie: 
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- odległość łączna  do 50km która liczona będzie najkrótszą, publiczną  drogą przejazdu od oddziału 
wykonawcy ze stanami magazynowymi  lub zakładu produkcyjnego Wykonawcy do gospodarczej 
bramy wjazdowej, do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
zlokalizowanej przy budynku B – strona zachodnia, od strony części magazynowej i zaopatrzeniowej 
budynku = 40 pkt  
- odległość łączna do 70km, która liczona będzie najkrótszą, publiczną  drogą przejazdu od  oddziału 
wykonawcy ze stanami magazynowymi  lub zakładu produkcyjnego Wykonawcy do gospodarczej 
bramy wjazdowej do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie 
zlokalizowanej przy budynku B – strona zachodnia, od strony części magazynowej i zaopatrzeniowej 
budynku = 5 pkt  
- odległość łączna do  100km, która liczona będzie najkrótszą, publiczną  drogą przejazdu od  
oddziału wykonawcy ze stanami magazynowymi  lub zakładu produkcyjnego Wykonawcy do 
gospodarczej bramy wjazdowej, do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w 
Olsztynie zlokalizowanej przy budynku B – strona zachodnia, od strony części magazynowej i 
zaopatrzeniowej budynku = 1 pkt. 
- odległość łączna powyżej  100km, która liczona będzie najkrótszą, publiczną  drogą przejazdu od  
oddziału wykonawcy ze stanami magazynowymi  lub zakładu produkcyjnego Wykonawcy do 
gospodarczej bramy wjazdowej, do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w 
Olsztynie zlokalizowanej przy budynku B – strona zachodnia, od strony części magazynowej i 
zaopatrzeniowej budynku = 0 pkt. 
 
Wykonawca zobowiązany będzie do podania w ofercie (zał. nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, pkt 4 
ppkt 4.6) dokładnej lokalizacji oddziału wykonawcy ze stanami magazynowymi  lub zakładu 
produkcyjnego (nazwa, adres, nr telefonu, wraz z podaniem odległości łącznej  w  kilometrach) tego 
zakładu do miejsca docelowej dostawy  produktów  do Zamawiającego. W każdym przypadku 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zweryfikowania podanej przez wykonawcę w ofercie odległości,  
przy wykorzystaniu dostępnych środków oraz metod.  
 
 
4. Wykonawca nie może podać ceny rażąco niskiej w stosunku do przedmiotu zamówienia, pod 

rygorem odrzucenia oferty. Cena przedstawiona przez Wykonawcę w ofercie, po zastosowaniu 
ewentualnych upustów nie może być niższa niż koszty własne Wykonawcy, wynikające z kalkulacji 
ceny. 

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydawać się będą rażąco 
niskie  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi 
z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który złożył taka ofertę o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w 
szczególności w zakresie: 
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być 
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

2) ewentualnej pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących  
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienia; 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
               5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w 
ust. 7, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają 
wyjaśnienia; 

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
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istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w ust. 7. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień, o których mowa 
w ust. 7 lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta 
Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

8. Wynik - za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans 
punktów przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert (odpowiednio dla każdego 
zadania)  

9. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od 
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt.2). W przypadku gdy:  
2.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta  
2.2. upłynie termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art.180 ust 2 
lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienia kończące postępowanie 
odwoławcze, 
- Zamawiający przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 5 dni (art. 94 ust. 2 
pkt.1 lit. a oraz art. 94 ust.2 pkt.3 ustawy).  
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch 
lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania 
umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4).  
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazane wybranemu wykonawcy. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian 
umowy 
1.  Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik od nr 4a do nr 4c 
do SIWZ. 
2.  Zmiana umowy: 
2.1. Katalog zmian został opisany w projektach umowy.  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia 
Środki ochrony prawnej: 
− Odwołanie  
− Skarga 
Odwołanie 
Odwołanie przysługuje na czynności o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy na zasadach 
określonych w art. 180 ust. 3-5 ustawy w terminie 5 dni: 
- od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia; 
- od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 
Skarga 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu na zasadach określonych w art. od 198a do 198g ustawy. 
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 
Adres Urzędu Zamówień Publicznych:   
Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17 a, 02 – 676 Warszawa 
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XVIII. Opis części zamówienia 
1. Ilość części – 3. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych na poszczególne części. 
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia który 
stanowi załącznik nr od 2a do 2c  oraz od  3a do 3c,  do SIWZ. 
 
XIX. Umowa ramowa 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
XX. Zamówienia powtarzające się 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.  
 
XXI. Oferty wariantowe 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 
drogą elektroniczna 
1.Strona internetowa jest stroną własną zamawiającego i ma następujący adres:  www.wssd.olszyn.pl   

2.Adres poczty elektronicznej na który należy przesyłać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

informacje: przetargi@wssd.olsztyn.pl 

XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń 
z zamawiającym 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXIV. Aukcja elektroniczna 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XXVI. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a. 
 
XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4: 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4. 
 
XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
XXIX. Informacje dodatkowe 
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital 

Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 18A, 10-561 Olsztyn; 
� inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr 

Stanisława Popowskiego w Olsztynie  jest Pan Zbigniew Łupina  tel. 89- 5393458 
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego SZP-332-54PN-2020 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

� 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   
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� 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; 

� 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;   

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

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

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

� nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
XXX. Postanowienia końcowe 
Zasada ogłoszenia wyników przetargu 
O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami art. 
92 ustawy. 
 
Zasady udostępniania dokumentów  
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu do ofert w 
trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących  tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   zastrzeżonych przez 
uczestników postępowania.  
 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

- W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 
one udostępnione. 

- Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 
badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu 
przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu  
i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji  
o unieważnieniu postępowania. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 
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XXXI. W związku z obecnie obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur 
elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług) oraz upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach 
publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w 
zamówieniach publicznych), Wykonawca może przesyłać fakturę w formie elektronicznej.  Fakturę 
należy przesłać listownie na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej za 
pośrednictwem ogólnodostępnej platformy elektronicznego fakturowania zgodnie z  ustawą z dnia 09 
listopada 2018r.  O elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (X), ( Dz. U. z 2018r 
poz. 2191.) Rodzaj  – NIP, numer adresu 7392954843 

 

 
 
 
XXXII. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy wykonawcy 
2. Załącznik nr 2a, 2b, 2c   – opis przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 3a, 3b, 3c   – formularz asortymentowo -  cenowy 
4. Załącznik nr 4a,b, 4c   – projekt umowy 
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
6. Załącznik nr 6–  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 
7. Załącznik nr 7  – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 
 
 
SIWZ opracował:   Inspektor ds. zamówień publicznych – Piotr Wichowski  /podpis nieczytelny/      
                      
 
 
                                                                   
Sprawdzono pod względem merytorycznym:  Z-ca Dyr. ds. pielęgniarstwa mgr Ewa Romankiewicz 
                                                                                                             /podpis nieczytelny/ 
 
 
 
 
 
 
Zatwierdzam SIWZ do przetargu 

______________________________________ 
          

dr n. med. Krystyna Piskorz - Ogórek 
                 DYREKTOR SZPITALA 

                  
/podpis nieczytelny/ 

 
 
Olsztyn, dnia 03-09-2020r     


