
            
 

 
 

 

 

  

 

 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze 

 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Dostawa różnych artykułów spożywczych 

dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej  
i jednostek zamiejscowych” 

 
ZNAK SPRAWY:  ZP/PN/16-17-18/06/2020 

PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: Dz.U. : 2020/S 120-291447  z dnia 24.06.2020 r.  

 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
powyżej 214.000 EURO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r., poz. 1843) – zwanej dalej: ustawą. 
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Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
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Informacje wstępne 

 Numer i tytuł postępowania.  

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 

Publikacja DUUE nr OGŁ. Dz.U. : 2020/S 120-291447  z dnia 24.06.2020 r. 

Nr ref. : ZP/PN/16-17-18/06/2020 

oraz tytułem: 

„DOSTAWA RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  

DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ  

I JEDNOSTEK ZAMIEJSCOWYCH” 
 

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym w sprawie niniejszego postępowania powinni 

powoływać się na ten znak i tytuł. 

 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi:  

   - podstawę do ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego,  

   - integralną część umowy na realizowanie dostawy objętej zamówieniem.  

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały:  

 

       Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera następujące rozdziały: 
       Rozdział I  -  Instrukcja dla Wykonawcy,   

• Załącznik nr 1- Wykaz asortymentowo- ilościowy 
wraz z formularzem cenowym 

       Rozdział II  -  Wzór umowy – załącznik nr 3 do SIWZ, 
Rozdział III  -  Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ,  
Rozdział IV  -  Oświadczenie - załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ, 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.  
Podmioty występujące wspólnie (w rozumieniu art. 23 ustawy) ponoszą solidarną odpowiedzialność 
prawną za ewentualne nienależyte wykonanie zamówienia. 
 

➢ Adres strony internetowej Zamawiającego – www.spzoz.jgora.pl   

➢ Adres postępowania Zamawiającego na platformie zakupowej-  

https://platformazakupowa.pl/wcskj  

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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ROZDZIAŁ I           INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze; 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 

6, tel. 075 753 7286, zwany dalej „Zamawiającym”. 
 

 2. Tryb udzielenia zamówienia 
 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastosuje procedurę 

uregulowaną w art. 24aa Ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający  zastrzega zgodnie z art. 24 

aa Ustawy Pzp, że najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego została oceniona 

najwyżej, niepodlegała wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający na etapie 

postępowania może odstąpić od prowadzenia „procedury odwróconej”. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

3.1 Zamówienie obejmuje: Dostawę różnych artykułów spożywczych dla potrzeb Wojewódzkiego 

Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i jednostek zamiejscowych „Wysoka 

Łąka” w Kowarach oraz Zakład Opiekuńczo Leczniczy Bolków w Bolkowie zgodnie z wykazem 

asortymentowo- ilościowym (załącznik nr 1 do SIWZ) tzn.: 
 

Pakiet 
nr  

Nazwa pakietu CPV 

1 Art. Spożywcze – Lody 15890000-3,15555100-4 

2 art. spożywcze – wędliny hermetycznie pakowane 15890000-3, 15130000-8, 15131000-5, 15131310-1 

3 art. spożywcze – sałatki i pasty  15890000-3, 15200000-0 

4 art. spożywcze – ryby –śledzie 15890000-3, 15200000-0, 15241200-1 

5 art. spożywcze – dżemy 15890000-3,15332200-6 

6 art. spożywcze – produkty mleczarskie - mleko  15890000-3, 15500000-3, 15511000-3 

7 art. spożywcze – produkty mleczarskie - jogurty, kefiry, maślanki  15890000-3, 15500000-3, 15551300-8, 15551500-0 

8 art. spożywcze – produkty mleczarskie- jogurty 15890000-3, 15500000-3, 15551300-8 

9 art. spożywcze -  produkty mleczarskie i nabiałowe - śmietany 15890000-3, 15500000-3, 15512000-0, 15540000-5 

10 art. spożywcze -  produkty mleczarskie i nabiałowe - masło 15890000-3, 15500000-3, 15530000-2 

11 art. spożywcze -  produkty mleczarskie i nabiałowe - masło 15890000-3, 15500000-3, 15530000-2, 15512000-0 

12 art. spożywcze – produkty mleczarskie i nabiałowe – serki 15890000-3, 15500000-3, 15540000-5 

13 art. spożywcze – produkty mleczarskie i nabiałowe – sery 15890000-3, 15500000-3, 15540000-5 

14 art. spożywcze – nabiał – jaja 15890000-3, 03142500-3 

15 art. spożywcze – zupki w proszku 15890000-3 

16 art. spożywcze – warzywa i owoce przetworzone/ 
koncentraty/kompoty 

15890000-3,15894000-1, 15330000-0 

17 art. spożywcze – sosy 15890000-3, 15871000-4, 15871200-6, 15871230-5, 
15871250-1, 15871260-4 

18 art. spożywcze – różne 15890000-3, 15871000-4, 15871250-1, 15872400-5, 
15411100-3, 03142100-9, 15831600-8, 15331400-1 

19 art. spożywcze – przyprawy 15890000-3, 15872000-1 

20 Owoce 15890000-3, 03222000-3 

21 Warzywa 15890000-3, 03200000-3, 03221410-3, 03212100-1 

22 art. spożywcze –warzywa – warzywa kwaszone 15890000-3, 15300000-1 

23 warzywa -  suszone i mrożone 15890000-3 
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24 Mięso 15100000-9 

25 art. spożywcze – ryby –wędzone i inne 15890000-3, 15200000-0, 15234000-7, 03311000-2 

26 art. spożywcze – ryby – mrożone 15890000-3, 15200000-0, 15220000-6,  15221000-3 

27 art. spożywcze – pieczywo/wyroby cukiernicze – JELENIA GÓRA 15890000-3,15810000-9, 15811000-6 , 15811100-7, 
15811200-8, 15811400-0, 15821110-3 

27b art. spożywcze – pieczywo/wyroby cukiernicze – KOWARY 15890000-3,15810000-9, 15811000-6 , 15811100-7, 
15811200-8, 15811400-0, 15821110-3 

27c art. spożywcze – pieczywo/wyroby cukiernicze – BOLKÓW 15890000-3,15810000-9, 15811000-6 , 15811100-7, 
15811200-8, 15811400-0, 15821110-3 

28 art. spożywcze – produkty przemiału ziarna (mąki/kasze/płatki ) 
oraz ryż 

15610000-4 

29 art. spożywcze - makarony 15890000-3, 15851100-9 

30 art. spożywcze – kisiele / budynie / galaretki 15890000-3,15332200-6 

31 art. spożywcze – wyroby czekoladowo-cukiernicze/cukierki, 
czekolady, bomboniery 

15890000-3,15840000-8, 15842000-2 

32 art. spożywcze – wyroby cukiernicze i czekoladowe - ciastka 
/chałwy/paluszki, batony/wafle/ciastka 

15890000-3,15840000-8, 15820000-2, 15842000-2, 
15842220-0 

33 art. spożywcze – ciastka, ciasto, bułeczki, wyroby cukiernicze i 
piekarnicze  

15890000-3,15810000-9, 15811000-6 , 15811100-7, 
15811200-8, 15811400-0, 15821110-3 

34 art. spożywcze – cukier 15830000-5 

35 art. spożywcze – herbaty 15890000-3, 15860000-4, 15863000-5, 15864000-5 

36 art. spożywcze – kawy 15890000-3,15860000-4, 15861000-1, 15862000-8 

37 art. spożywcze – dla niemowląt 15884000-8 

38 art. spożywcze – wody źródlano/ mineralne – różne 15890000-3, 15981000-8 

39 art. spożywcze – wody źródlano/ mineralne - ŻYWIEC ZDRÓJ 15890000-3, 15981000-8 

40 art. spożywcze – wody źródlano/ mineralne – CISOWIANKA 15890000-3, 15981000-8 

41 art. spożywcze – woda źródlano / mineralna 
WOJCIESZOWIANKA 

15890000-3, 15981000-8 

42 art. spożywcze – wody mineralne - JURAJSKA 15890000-3, 15981000-8 

43 art. spożywcze – soki/syropy/napoje/oranżada -
TYMBARK/KUBUŚ/CAPPY/HORTEX 

15890000-3, 15900000-7, 15980000-1 

44 art. spożywcze – napoje - COCA-COLA 15890000-3, 15900000-7, 15980000-1 

45 art. spożywcze – napoje – PEPSI 15890000-3, 15900000-7, 15980000-1 

46 art. spożywcze – napoje energetyzujące 15890000-3, 15900000-7, 15980000-1 

 

3.1.1. Za produkt podstawowy uważa się produkt wymieniony w wykazie asortymentowo-ilościowym - zał. nr 1.  

3.1.2.  Produkt równoważny. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie produktów równoważnych zgodnie z zapisami w zał. 1 do 

SIWZ, przy czym za produkt równoważny uważa się produkt: 

• który został wyprodukowany z tych samych co produkt podstawowy surowców (składników), w ilości 

określonej procentowo lub wagowo nie odbiegającej więcej niż +/- 2% od produktu podstawowego. Jeżeli 

skład produktu podstawowego nie jest określony procentowo lub wagowo, za produkt równoważny uznaje 

się produkt składający się z nie więcej niż dodatkowo dwóch składników do składu produktu podstawowego 

• posiadający te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwę, estetykę, konsystencję, jakość) oraz 

wartość odżywczą nie odbiegającą od produktu podstawowego więcej niż +/- 5% 

• posiadający gramaturę nie niższą niż produkt podstawowy i nie wyższą o więcej niż określona w zał. nr 1 do 

SIWZ liczba 10% - patrz zał. nr 1 do SIWZ chyba, że w zał. 1 do SIWZ określono inaczej. 

 

Opis zawarty w załączniku nr 1 należy odczytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącym np. wynikiem 

udzielonych odpowiedzi na zapytani. Wykonawców. W przypadku zaproponowania towarów równoważnych Wykonawca 

dodatkowo wypełnia kolumnę C „Nazwa oferowanego asortymentu równoważnego” podając ich nazwę oraz opisując 

parametry wyrobu pozwalające na weryfikację spełnienia wymagań Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie wypełni 

kolumny C, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano produkt podstawowy wskazany w kolumnie pn. „Nazwa asortymentu 

lub usługi”, zaś Wykonawca złożył oświadczenie, że dostarczy produkt zgodnie z ofertą w formularzu cenowym. 

 

Opis przedmiotu zamówienia opracowano zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018, poz. 1986 ). Jednakże w przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia lub załączona dokumentacja zawiera 

przywołania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
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produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy uznać, iż wskazaniu temu towarzyszą wyrazu „lub 

równoważny”. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, których zastosowanie prowadzić będzie do 

zakładanego efektu. 

a) Ewentualne przywołane w załączniku nr 1 do SIWZ znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub 

szczególne procesy urządzeń i wyrobów należy traktować jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe 

urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie 

Wykonawcy. 

b) Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub w 

załączonej dokumentacji przedmiot zamówienia opisany został za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, 

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 

równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się 

na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

materiały/ asortyment/ sprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający 

wymaga złożenie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań. 

 

3.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego limitu ilościowego przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w pkt. 2.1, bez prawa do roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 

3.3 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.  

3.4 Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

3.5  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy pakiet jest do osobnego rozpatrywania. Liczba pakietów: 

………48………. W danym pakiecie należy zaoferować wszystkie ujęte pozycje. Zamawiający nie przewiduje wydzielenia 

pozycji z pierwotnych pakietów.  

3.6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

3.7. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA: 
• Dostarczane produkty były dopuszczone do sprzedaży. 

• Artykuły nie wskazywały oznak nieświeżości lub zepsucia. 

• Produkty były świeże, o dobrym smaku, odpowiednim okresie przydatności do spożycia dla danego artykułu (dostarczone 
wyroby muszą posiadać termin ważności asortymentu liczony od dnia dostawy towaru, jak  
w załączniku nr 1 do SIWZ). 

• Asortyment był dostarczany w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną 
informację o nazwie środka spożywczego, jego składzie, informacje o producencie, dacie przydatności do spożycia oraz 
gramaturze. 

• Produkty były pierwszego gatunku / pierwszej klasy.  

• Dostarczone produkty spełniały wymagania jakościowe, dotyczące przechowywania, pakowania i transportu zawarte w 
Polskich Normach. 

• Produkty posiadały wymagane prawem właściwe atesty, certyfikaty oraz posiadały ważne terminy przydatności do spożycia 
(przy czym dostarczone wyroby muszą posiadać termin ważności asortymentu liczony od dnia dostawy towaru, jak w 
załączniku nr 1 do SIWZ).   

• Wykonawca dostarczał asortyment własnym bądź obcym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i 
HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych. 

• Transport do siedziby Zamawiającego był realizowany środkami transportowymi dostosowanymi do przewozu art. 
spożywczych. 

• Pojemniki oraz opakowania posiadały atest jednostki mającej do tego uprawnienia odnoście dopuszczenia do kontaktu z 
żywnością.  

• Dostawa artykułów żywnościowych była realizowana zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy to głównie: 
stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu. 

 

4. Termin dostawy 
Dostawy odbywać się będzie systematycznie  a przewidywane terminy dostawy kształtować się mogą następująco: 

 

 

Pakiet nr  Nazwa pakietu Wielokrotność dostaw Termin dostawy 

1 Art. Spożywcze – Lody dostawy na podstawie sprzedaży max 2 dni robocze 
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2 art. spożywcze – wędliny hermetycznie 
pakowane 

dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24 godziny 

3 art. spożywcze – sałatki i pasty  dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24 godziny 

4 art. spożywcze – ryby –śledzie dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24 godziny 

5 art. spożywcze – dżemy 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni robocze 

6 art. spożywcze – produkty mleczarskie - 
mleko  

codziennie od poniedziałku do piątku max 24 godziny 

7 art. spożywcze – produkty mleczarskie - 
jogurty, kefiry, maślanki  

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

8 art. spożywcze – produkty mleczarskie- 
jogurty 

Codziennie od poniedziałku do piątku max 24 godziny 

9 art. spożywcze -  produkty mleczarskie i 
nabiałowe-śmietany 

dostawa od poniedziałku do piątku max 24 godziny 

10 art. spożywcze -  produkty mleczarskie i 
nabiałowe-masło 

dostawy min dwa razy w tygodniu max 24 godziny 

11 art. spożywcze -  produkty mleczarskie i 
nabiałowe-masło 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

12 art. spożywcze – produkty mleczarskie i 
nabiałowe – serki 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

13 art. spożywcze – produkty mleczarskie i 
nabiałowe – sery 

dostawa od poniedziałku do piątku max 24 godziny 

14 art. spożywcze – nabiał – jaja min. 2 razy w tygodniu max 24 godziny 

15 art. spożywcze – zupki w proszku dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24 godziny 

16 art. spożywcze – warzywa i owoce 
przetworzone/ koncentraty/kompoty 

1 raz na 2 tygodnie max 2 dni robocze 

17 art. spożywcze – sosy dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

18 art. spożywcze – różne dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24 godziny 

19 art. spożywcze – przyprawy 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni robocze 

20 Owoce dostawa trzy razy w tygodniu 
(poniedziałek/środa/piątek) 

max 24 godziny 

21 Warzywa dostawa trzy razy w tygodniu 
(poniedziałek/środa/piątek) 

max 24 godziny 

22 art. spożywcze –warzywa – warzywa 
kwaszone 

dostawa w poniedziałki/środy/piątki max 24 godziny 

23 warzywa -  suszone i mrożone dostawy dwa razy w tygodniu max 24 godziny 

24 Mięso Dostawa towaru codziennie: 
w poniedziałek w godz. od 6:00 do 7:00, 
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 

10:00 

max  24 godziny, 

25 art. spożywcze – ryby –wędzone i inne Dostawa karpia tylko jednorazowa - 
przed Wigilią, pozostały asortyment raz 

w tygodniu 

max  24 godziny, 

26 art. spożywcze – ryby – mrożone 1 raz w tygodniu max 24 godziny 

27 art. spożywcze – pieczywo/wyroby 
cukiernicze – JELENIA GÓRA 

dostawa od poniedziałku do soboty w 
godz. 6:00  do 6:30 

max 24 godziny 

27b art. spożywcze – pieczywo/wyroby 
cukiernicze – KOWARY (dostawa dla 
Jednostki Zamiejscowej "Wysoka Łąka" 
ul. Sanatoryjna 27, 58-530 Kowary) 

dostawa od poniedziałku do soboty w 
godz. 6:00  do 6:30 

max 24 godziny 

27c art. spożywcze – pieczywo/wyroby 
cukiernicze – BOLKÓW (dostawa dla 
Jednostki Zamiejscowej Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego, ul. Wysokogórska 
19, 59-420 Bolków) 

dostawa od poniedziałku do soboty w 
godz. 7:00  do 8:00 

max 24 godziny 

28 
  

art. spożywcze – produkty przemiału ziarna 
(mąki / kasze / płatki ) oraz ryż 

dostawa raz w tygodniu max 24 godziny 
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29 art. spożywcze - makarony min 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni robocze 

30 art. spożywcze – kisiele / budynie / galaretki 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni robocze 

31 art. spożywcze – wyroby czekoladowo-
cukiernicze/cukierki, czekolady, bomboniery 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

32 art. spożywcze – wyroby cukiernicze i 
czekoladowe - ciastka /chałwy/paluszki, 
batony/wafle/ciastka 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

33 art. spożywcze – ciastka, ciasto, bułeczki, 
wyroby cukiernicze i piekarnicze  

codziennie od poniedziałku do soboty w 
godzinach 7:00 - 7:15 

max 24 godziny 

34 art. spożywcze – cukier min. 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni roboczych 

35 art. spożywcze – herbaty min. 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni roboczych 

36 art. spożywcze – kawy dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24h 

37 art. spożywcze – dla niemowląt min 1 raz na 2 tygodnie max 24h 

38 art. spożywcze – wody źródlano/ mineralne 
– różne 

min 1 raz na 2 tygodnie max 2 dni robocze 

39 art. spożywcze – wody źródlano/ mineralne - 
ŻYWIEC ZDRÓJ 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

40 art. spożywcze – wody źródlano/ mineralne 
– CISOWIANKA 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

41 art. spożywcze – woda źródlano / mineralna 
WOJCIESZOWIANKA 

dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

42 art. spożywcze – wody mineralne - JURAJSKA dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

43 art. spożywcze – 
soki/syropy/napoje/oranżada -
TYMBARK/KUBUŚ/CAPPY/HORTEX 

dostawy na podstawie sprzedaży i 
zużycia 

max 24 godziny 

44 art. spożywcze – napoje - COCA-COLA dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

45 art. spożywcze – napoje – PEPSI dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 

46 art. spożywcze – napoje energetyzujące dostawy na podstawie sprzedaży max 24 godziny 
 

 

Miejscem dostawy są magazyny żywnościowe Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 
w Jeleniej Górze i w podlegających placówkach: 

• Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6:  
- w poniedziałek w godz. od 6:00 do 7:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 - dot. pakietu nr 24 
- od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00 - 6.30 – dot. pakietu nr 27.  
- codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 - 7:15   - dot. pakietu 33 
- od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 10.00 – dot. reszty pakietów.  

 

• Jednostka zamiejscowa „Wysoka Łąka”, 58-530 Kowary, ul. Sanatoryjna 27  
− od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00 – dot. wszystkich pakietów. 

− dostawa od poniedziałku do soboty w godz. 6:00  do 6:30 – dot. pak. 27 b 

 

• Jednostka zamiejscowa Bolków, 59-420 Bolków, ul. Wysokogórska 19: 

− od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00 – dot. wszystkich pakietów. 

− dostawa od poniedziałku do soboty w godz. 6:00  do 6:30 – dot. pak. 27 c 

 
Termin obowiązywania umowy:  

• Dla pakietów 20,21 umowa wchodzi w życie z dniem 25.09.2020 r. lub jeżeli postępowanie zostanie 
rozstrzygnięte później od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. 

• Dla pakietów 27, 35, 41 umowa wchodzi w życie z dniem 04.10.2020 r. lub jeżeli postępowanie 
zostanie rozstrzygnięte później od dnia podpisania umowy przez okres 12 miesięcy. 

• Dla reszty pakietów  umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez okres 12 miesięcy. 
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5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

podstawy wykluczenia z postępowania  
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu:  

5.1.1 Posiadają kompetencję lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej. 

5.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z udziału w postępowaniu na podstawie: 

5.2.1 Przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12,13 pkt 14  – 23 ustawy PZP, 

5.2.2 Przesłanek fakultatywnych, o których mowa w  art. 24 ust. 5  ustawy PZP, 

5.2.3 Zamawiający wykluczy z przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę: 

1) W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

Dz.U. 2019 poz. 243. Tekst jednolity.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 poz. 498. Tekst jednolity). 

2) który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności 

gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust.1 pkt 2-4 ustawy Pzp z : 

a) Zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust.2a ustawy Pzp, 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą 

umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 1- 4 ustawy pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasadzenia odszkodowania; 

5) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów 

prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją 

karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

6) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 

przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca 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. 

 

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 

6.1 Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą opatrzoną kwalifikowanym podpisem aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień 
(dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ  w Załączniku nr 4 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w Instrukcji 
dotyczącej wymogu złożenia elektronicznej wersji JEDZ:  
=================================================================== 
Krok 1 Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia 
ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez Wykonawcę 
narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ  
i utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez Zamawiającego  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Krok 2 Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia 
podmiotów składających ofertę/ wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na 
formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o 
których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny 
spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). Dostawcy kwalifikowanych 
usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, 
wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 
 
Krok 3 Stworzony lub wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ ma zostać 
dołączony do oferty i razem z nią złożony na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do 
postępowania znajduje się na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/wcskj ). 
 
Krok 4 W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 
Wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym za 
pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o., korzystając z przycisku Wyślij 
wiadomość dostępnego na stronie na stronie, gdzie ogłoszone jest postępowanie (link do 
postępowania znajduje się na profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/wcskj ). 
 
=================================================================== 
6.2. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w 
rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 
2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik …4... do SIWZ, 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają 
potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje 
brak podstaw wykluczenia. 
 

a) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o 

ile ofertę składa pełnomocnik. 

6.3. Informacje dotyczące sporządzenia JEDZ: 
Informujemy, że pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ Urząd Zamówień Publicznych udostępnił 
narzędzie umożliwiające Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne 
wykorzystanie standardowego formularza JEDZ/ESPD w wersji elektronicznej (eESPD). W celu 
wypełnienia JEDZ należy: 
 

a) ze strony internetowej Zamawiającego pobrać plik JEDZ będący Załącznikiem nr …4... do 

SIWZ , 

b) uruchomić stronę:  https://espd.uzp.gov.pl/  

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://espd.uzp.gov.pl/
https://espd.uzp.gov.pl/
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c) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem 

wykonawcą”, następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany 

plik JEDZ będący Załącznikiem nr …4… do SIWZ wybrać kraj „Polska”  

i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu. 

 
6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

6.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ oraz spełniania,  
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa 
także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 

6.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ potwierdza spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 

6.7 W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 

której mowa w pkt. 12.4. SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z Dz. U. 2019 poz. 369 z 

póżn zm.). Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego kwalifikowanym podpisem.  Dokument lub oświadczenie, sporządzane w języku 

obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców 

występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z 

Wykonawców 

6.8 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 2 

ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych 

podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 

zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: 

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
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6.9 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta zostanie 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedkłada: 

a) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 

1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert  

c) Jeśli z informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ wynika, że wobec Wykonawcy 

wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - 

dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

d) Z uwagi na to, że treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ, odpowiadać 

będzie zakresowi informacji, których Zamawiający może wymagać poprzez żądanie 

złożenia oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, odstępuje się od żądania złożenia 

odrębnego oświadczenia w tym zakresie.  

e) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji. 

f) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

       
Uwaga: Dokumenty wskazane w pkt. 6.9 należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 

elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu za zgodność  z oryginałem 
opatrzony kwalifikowanym podpisem.  Dokumenty lub oświadczenia, sporządzane w 
języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  

 
 

7. Wykaz dokumentów, jakie wykonawcy mają dostarczyć w złożonych ofertach:  

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

a) Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy – że Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym 

(jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania) i w każdym czasie na wezwanie 

Zamawiającego przedstawi mu dokumenty to potwierdzające - FORMULARZ OFERTY z rozdziału III. 

b)  oświadczenie JEDZ – załącznik nr 4,  

c)  dowód wniesienia wadium 
 

Uwaga: Dokumenty wskazane w pkt. 7 oraz 7.1.1 należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu 
elektronicznego opatrzonym kwalifikowanym podpisem. Dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.  
 

7.1.1 Wypełniony FORMULARZ OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM – ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - 

należy przedstawić w formie oryginału zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Rozdziale III do SIWZ. 

7.1.2 Dowód wniesienia wadium.  

• Wadium wniesione w pieniądzu – przelewem – zaleca się  dołączyć do oferty kserokopię 

potwierdzenia dokonanego przelewu, lub wygenerowany z systemu bankowości elektronicznej 

potwierdzenie przelewu. 

• Wadium wniesione w pozostałych przypadkach - należy dołączyć oryginał dokumentu 

wystawionego na rzecz zamawiającego, który zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę upoważniona do jego wystawienia. 

7.1.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile 

pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w 

formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

7.1.4 W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia 

umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza. 

7.1.5  W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów, Wykonawca zobowiązany 

jest dołączyć do oferty oświadczenie, że wdrożony został u niego system HACCP i w każdym czasie na 

żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający funkcjonowanie w/w 

systemu zapewnienia jakości (np. w formie certyfikatu systemu HACCP lub zaświadczenia właściwego 

organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad 
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stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, potwierdzające, że Wykonawca wdrożył oraz 

stosuje Zasady systemu HACCP), - ( potwierdzenie w FORMULARZU OFERTY z rozdziału III.) 

7.1.6  oświadczenie, że oferowane produkty posiadają wymagane prawem atesty i dopuszczenia do obrotu 

i stosowania na terenie RP i w służbie zdrowia na rynku polskim i w każdym czasie na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie  

- ( potwierdzenie w FORMULARZU OFERTY z rozdziału III.) 

7.1.7 oświadczenie, że na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązuje się dostarczyć w języku polskim 

opis oferowanych produktów/specyfikację produktu, na podstawie której Zamawiający będzie mógł 

bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami i 

zweryfikować je z wymaganiami w SIWZ, - ( potwierdzenie w FORMULARZU OFERTY z rozdziału III.) 

7.1.8 oświadczenie, że na żądanie Zamawiającego Oferent zobowiązuje się dostarczyć próbki 

zaoferowanego asortymentu w ciągu 3 dni roboczych, w celu weryfikacji spełnienia wymogów SIWZ. 

- ( potwierdzenie w FORMULARZU OFERTY z rozdziału III.) 

7.1.9   Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które 

każdego z nich dotyczą. 

7.1.10   Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów 

lub oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości.   
 

➢ Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

 

8. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 

Wykonawcami 

8.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
 
8.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści taką informację na własnej stronie 
internetowej  za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/wcskj ), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
tj. do dnia 09.07.2020 r. w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
 
8.3. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Zmianę SIWZ 
Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/wcskj 
 
8.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień i zmian, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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8.5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 
8.6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  
o którym mowa w pkt 8.2 SIWZ. 
 
8.7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji 
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej za pośrednictwem platformy zakupowej pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj  
 
8.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych  
w ustawie Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), prowadzi się 
formie elektronicznej. 
 
8.9. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami (od poniedziałku do 
piątku w godzinach pracy Zamawiającego 8.00 – 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy) są :  
➢ Kontakt formalno – prawny: Marek Kondracki, Karol Orkiszewski, Jerzy Świątkowski;   

UWAGA: PRZY PRZESYŁANIU PISM PROSZĘ  
O PODAWANIE W TEMACIE SYGNATURY POSTĘPOWANIA: ZP/PN/16-17-18/06/2020 

 
8.10. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/wcskj  
i formularza Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej postępowania. 
 
8.11.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/wcskj  
 

9. Wadium 

9.1 Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w rozbiciu na poszczególne zadania: 
 

 

Nr pakietu  Kwota wadium 

1                         164,00 zł  

2                           96,00 zł  

3                           34,00 zł  

4                         200,00 zł  

5                           58,00 zł  

6                     1 268,00 zł  

7                         348,00 zł  

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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8                         307,00 zł  

9                         609,00 zł  

10                     1 690,00 zł  

11                           46,00 zł  

12                         186,00 zł  

13                     1 157,00 zł  

14                         867,00 zł  

15                           92,00 zł  

16                         774,00 zł  

17                           14,00 zł  

18                         820,00 zł  

19                         242,00 zł  

20                         370,00 zł  

21                     6 061,00 zł  

22                         213,00 zł  

23                         228,00 zł  

24                     7 382,00 zł  

25                           58,00 zł  

26 
                        586,00 zł  

27                     1 113,00 zł  

27 b                         419,00 zł  

27 c                         287,00 zł  

28                         579,00 zł  

29                         244,00 zł  

30                         215,00 zł  

31                         435,00 zł  

32                         542,00 zł  

33                     4 419,00 zł  

34                         275,00 zł  

35                         138,00 zł  

36                         431,00 zł  

37                         151,00 zł  

38                         356,00 zł  

39                         537,00 zł  

40                             6,00 zł  

41                         342,00 zł  

42                           81,00 zł  

43                         781,00 zł  

44                         196,00 zł  

45                           60,00 zł  
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46                           42,00 zł  
 

 

9.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia składania ofert, potwierdzenie wniesienia 
wadium należy dołączyć do oferty z zastrzeżeniem pkt. 7.1.2 SIWZ 

9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
9.3.1 W pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta PKO BANK POLSKI 
Spółka Akcyjna nr rachunku: na konto: 23 1020 2137 0000 9702 0129 1483 z dopiskiem „ WADIUM  
pakiet nr: …...  nr referencyjny : ZP/PN/16-17-18/06/2020. 
9.3.2 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
9.3.3 Gwarancjach bankowych; 
9.3.4 Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
9.3.5 Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst  
jednolity Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn zm.). 

9.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 
9.5 Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 

11:00. 
9.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 
9.7 Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, poz. 1843). 

9.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 

9.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 
1843), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

9.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

9.12 Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył oświadczeń lub potwierdzających okoliczności, o których mowa  
w niniejszej SIWZ, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co 
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako 
najkorzystniejszej.  

9.13 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 

• odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie;  
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• zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

10. Termin związania ofertą 

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

10.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10.3 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony 

okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 
11.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danym pakiecie. 

11.2 Oferta  musi być podpisana  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami 

reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, sporządzona według wzoru  formularza  oferty  i  wykazu  asortymentowo-ilościowego wraz 

formularzem   cenowym  stanowiących  załączniki   do niniejszej   specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i ma zawierać: 

 

11.2.1 Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY   
11.2.2 Załącznik nr 1 - WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY WRAZ FORMULARZEM CENOWYM 
11.2.3  Załącznik nr 4 - JEDZ 
11.2.4 Pełnomocnictwo – zgodnie z pkt. 11.5  
11.2.5  Dowód wniesienia wadium 

11.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przy 
uwzględnieniu zapisu pkt. 3.1.1. SIWZ.  

11.4 Zamawiający nie przewiduje zwrot kosztów udziału w postępowaniu. 
11.5.  Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to  
w formie oryginału podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób 
uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy musi zostać dołączone 
do oferty. 

11.6.   Każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być 
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na: 
https://platformazakupowa.pl/wcskj w niniejszym postępowaniu w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego. Oferta musi  być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem 
postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne 
lub multimedialne stosuje się:.txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; 
.xlsx; .pptx; .csv. 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
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11.8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu „kroku 1 składania 
oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 
Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące 
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Każda 
informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i 
określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). 
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi 
określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 
a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 
b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 
W przypadku, gdy dany dokument tylko w części zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, zaleca 
się aby Wykonawca powinien podzielił ten dokument na dwa pliki i dla każdego z nich 
odpowiednio oznaczyć status jawności bądź tajemnicy przedsiębiorstwa. 

 
11.9. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 
12.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy 
zakupowej https://platformazakupowa.pl/wcskj w terminie do dnia 29.07.2020 r. do godziny 11:00. 
 
12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 29.07.2020 r.  o godz. 12:00 w siedzibie 
Zamawiającego  w  Sali Konferencyjnej (pok. 003  niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia 
Góra.  
 
12.3. Data, o której mowa w ust. 1 i 2 może ulec zmianie w przypadku np. wydłużenia terminu na 
składanie ofert. 
 
12.4.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej za 
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/wcskj  informacje dotyczące: 

(a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

(b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

(c) cen, terminu płatności, terminu rozpatrzenia reklamacji dla wad ukrytych. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

13.1 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w wykazie 
asortymentowo- cenowym wraz z  formularzu cenowym, do którego składa ofertę. 
Wszystkie pozycję muszą zawierać cenę jednostkową, 

https://platformazakupowa.pl/wcskj
https://platformazakupowa.pl/wcskj
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13.1.1 Cena jednostkowa każdej pozycji musi obejmować wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

13.1.2 wartość brutto należy liczyć w sposób następujący: cena jednostkowa netto x ilość  =  

wartość netto + podatek VAT  =  wartość brutto. 

13.2 Cena musi być wyrażona w PLN dla całości oferty, 

13.3 W ofercie Wykonawca określi cenę netto i brutto zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku, przy 

czym końcówki poniżej 0,5 groszy pomniejsza się, a końcówki 0,5 groszy i wyższe zaokrągla 

się do 1 grosza. 

13.4 Wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w ilościach określonych przez Zamawiającego w 

poszczególnych pozycjach formularza cenowego spowoduje odrzucenie oferty, 

13.5 Ostateczną ceną oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji formularza cenowego 

brutto, 

13.6 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej 

oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który będzie miał 

obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

13.7 W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę w kraju spoza 

obszaru Unii Europejskiej, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej 

w niej ceny różnicę w kwocie należnego podatku VAT oraz pozostałych należności, których 

obowiązek uiszczenia spoczywa na zamawiającym, wynikających z innych przepisów, w tym 

celnych. 

 

14. Opis kryteriów wraz z  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposób oceny ofert 

14.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

 

CENA (C) – waga 60% (60% = 60,00 pkt) 

TERMIN PŁATNOŚCI (TP) - 20% (20% = 20,00 pkt) 

TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI DLA WAD UKRYTYCH (TRR) - 20% (20% = 20,00 pkt) 

 

14.2 Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  

14.3 Punktacja w kryterium CENA zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku  

w następujący sposób:  

 C = 
Cmin 

x 60 
Cbad 

gdzie: 

C - punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie. 

Cmin. - najniższa cena spośród ocenianych ofert. 
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Cbad. - cena oferty badanej. 

 

14.4 Punktacja w kryterium TERMIN PŁATNOŚCI (TP) (określony w Formularzu oferty – Rozdział III SIWZ) 

zostanie obliczona z w następujący sposób: 

PUNKTACJA: 50 dni – 0 pkt, powyżej 50 dni (max. 60 dni) – 20 pkt. 

 

14.5 Punktacja w kryterium TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI DLA WAD UKRYTYCH (TRR) (określony w 

Formularzu oferty     Rozdział III SIWZ) zostanie obliczona z w następujący sposób: 

PUNKTACJA: do pięciu dni roboczych – 20 pkt, powyżej 5 dni roboczych (max. 7 dni) – 0 pkt. 

 

14.6 ŁĄCZNA PUNKTACJA OFERTY (S) zostanie obliczona w następujący sposób: 

 S = C + TP + TRR  
14.7 Najkorzystniejsza oferta to oferta, która uzyska największą liczbę punktów w ww. kryteriach i po 

spełnieniu wszystkich warunków zawartych w SIWZ.  
 

15.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, podpisał 

umowę na warunkach określonych w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze 

umowy, w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia  

Zawarte są w załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzorze umowy, który stanowi 

integralną część SIWZ – Rozdział II – zał. nr 3 do SIWZ. 
 

18. Środki ochrony prawnej  
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI Ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 

19. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych 
osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.  

1. Administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego 

z art. 13 RODO1) będzie w szczególności: 
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➢ Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. 

Dotyczy to w szczególności: 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

• Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

• Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone 

w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe 

zamieszczone w informacji z KRK), 

• Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

➢ Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał.  

Dotyczy to w szczególności: 

• Osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,  

• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, 

• Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową 

działalność gospodarczą, 

• Pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane 

osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

• Członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną 

(np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

➢ Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio pozyskał.   

Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia. 
__________________________ 

1) 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 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). z p 

2. 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”, Zamawiający informuję, że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra,  

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny 

Jeleniogórskiej  jest Pani Małgorzata Bielecka, tel. 75/7537259, e mail:    

ochronadanych@spzoz.jgora.pl,   

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa różnych 
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artykułów spożywczych dla potrzeb Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny 

Jeleniogórskiej i jednostek zamiejscowych” NR REFERENCYJNY: ZP/PN/16-17-18/06/2020.  

▪ 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, poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ 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.  

−  
* 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. 

dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o uzielenie zamówienia publiczno 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UWAGA!!! DOTYCZY KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO,  

WAŻNE PRZY SKŁADANIU OFERT!!! 
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Informujemy, iż zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 01 marca 2018 r. nastąpiło 
wycofanie algorytmu funkcji skrótu SHA-1 i zastąpienie go algorytmem funkcji skrótu SHA-2 w 
zastosowaniach związanych z zaawansowanym podpisem i pieczęcią elektroniczną. Zgodnie z 
artykułem 137 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 
elektronicznej (Dz. U. 2016, poz. 1579) od dnia 1 lipca 2018 r. algorytm funkcji skrótu SHA-1 
stosowany przy składaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznego, zaawansowanych 
podpisów elektronicznych lub zaawansowanych pieczęci elektronicznych powinien być 
zastąpiony algorytmem funkcji skrótu SHA-2, chyba że wymagania techniczne wynikające z 
aktów wykonawczych wydanych na podstawie rozporządzenia eIDAS 910/20141 wyłączają 
możliwość stosowania tej funkcji skrótu. 
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ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
 

 

UMOWA PN/............./2020 
 
Zawarta w dniu …………… w Jeleniej Górze, pomiędzy: 

 
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6,  
58-506 Jelenia Góra, NIP 611-12-13-469, REGON 000293640, zarejestrowanym w Sądzie 
Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000083901, reprezentowanym przez: 
Dyrektora  –  Tomasza Dymyta   
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a  
…………………………………….. , NIP……………., REGON…………., zarejestrowanym w…………….. dla 
………………………….., IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
………………………….. 
w imieniu której działają:  

…………………………………..  - …………………….. 

…………………………………..  - …………………….. 

zwanym w dalszej części umowy ,,Wykonawcą ” 
o następującej treści: 
 
       

§ 1. 
 

PRZEDMIOT UMOWY  
 
1. Zgodnie z ofertą z dnia .......................... (termin otwarcia……………….)  w przetargu 

nieograniczonym, Wykonawca zapewni dostawę ……………….. dla potrzeb Wojewódzkiego 
Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, wyszczególnionych w specyfikacji dostawy, 
stanowiącym integralną część umowy załącznik nr 1.  

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zgodnie z załącznikiem nr 1 towary odpowiadające 
wymogom stawianym w Specyfikacji. 

 
§ 2. 

 
CENA PRZEDMIOTU UMOWY  

 
1. Łączna wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi brutto:  

− Dla pakietu nr …. (………………..……………………) kwota: …………..…… PLN (słownie: 
…………………………………………………………..………..…….) 

Łączna wartość umowy brutto: ………….. PLN (netto: ………………………... PLN). 
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2. W cenach jednostkowych brutto zawarte są wszystkie koszty związane z dostawą 

przedmiotowego asortymentu loco magazyn Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny 

Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze wraz z jednostkami zamiejscowymi – (w tym m.in. transport, 

opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostaw, opłaty wynikającej z prawa celnego 

i podatkowego, inne koszty i opłaty). 

3. Strony ustalają, że ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów poniższych. 

4. Strony ustalają, że Wykonawca może z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność obniżyć 

ceny jednostkowe w każdym czasie o ile nie będzie to sprzeczne z powszechnie obowiązującym 

prawem. Obniżenie ceny jednostkowej towaru, wymaga zmiany umowy w formie aneksu. W 

przypadku obniżenia ceny, jej podwyższenie nie jest dopuszczalne przed upływem terminu 

określonego w ust. 3. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę ceny niższej od urzędowej 

ceny zbytu Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń o zapłatę różnicy w cenie po jej 

obniżeniu.  

5. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w sytuacjach określonych w 

ust. 8 oraz : 

a) zmian stawek opłat publicznoprawnych (w tym opłat celnych) wprowadzonych decyzjami 

odpowiednich władz; 

b) zmiany kursu euro lub dolara, jeżeli kurs będzie odbiegał o 15% od kursu średniego 

ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro/dolara  

z dnia zawarcia w wysokości…………………………………………………). 

c) jeżeli w czasie obowiązywania umowy średnia cena rynkowa towaru ulegnie obniżeniu 

co najmniej o 15%  w stosunku do ceny bieżącej. 

6. Do zmiany opisanej w ust. 5 stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 9.   

7.a) W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. Nr 
122, poz. 696 z późn. zm.) zmiana ceny nastąpi w przypadku:  

• objęcia towaru stanowiącego przedmiot umowy decyzją refundacyjną lub objęcia 

decyzją refundacyjną towaru, stanowiącego podstawę limitu, z inną ceną, 

• zmiany decyzji refundacyjnej w zakresie ceny towaru objętego umową lub zmiany 

decyzji refundacyjnej w zakresie ceny towaru stanowiącego podstawę limitu, z inną 

ceną, 

• zmiany cen urzędowych dostarczanych towarów, 

• zmiana ceny obowiązuje od dnia wejścia w życie odpowiedniej decyzji refundacyjnej. 

7.b) W pozostałym zakresie zakup towarów objętych refundacją, o której mowa w ustawie  
z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 696 z późn. zm.) odbywa  
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się na zasadach określonych w art. 8 i 9 ustawy. Wykonawca w chwili dostawy ustala cenę na 
podstawie obowiązującego wykazu, o którym mowa w art. 37 ustawy. 

8. W przypadku zmian, w trakcie realizacji umowy stawek podatku od towarów i usług, związanych 
z przedmiotem zamówienia, zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ze 
zm.), zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; zmian zasad gromadzenia i 
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany, 
wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w umowie, ulegnie odpowiednim zmianom.   

9. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia netto/brutto, o której mowa w ust.   

8, Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu na piśmie, wpływ zmian na koszty 

wykonania zamówienia oraz propozycję nowego wynagrodzenia, potwierdzone powołaniem się 

na stosowne przepisy lub informacje, z których wynikają w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia 

netto/brutto, o których mowa w niniejszym paragrafie następują po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

10. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, 

strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników produktów objętych umową.  

11. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku 

zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady 

proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez 

Zamawiającego odnośnie zmiany wielkości opakowania. 

12. W przypadku, kiedy w powszechnej ofercie Wykonawcy ceny produktów spożywczych ustalane 

będą poniżej cen z niniejszej umowy (np. ceny promocyjne, rabaty na wybrane produkty) 

Wykonawca dla danego asortymentu zobowiązany jest ustalić cenę niższą przez okres 

obowiązywania u niego cen niższych, niż wynikające z niniejszej umowy. Zmiany takie nie 

wymagają formy aneksu i obowiązują przez okres wskazany w ofercie promocyjnej. Zmiana ceny 

produktów spożywczych nie jest wymagana, jeśli oferowana cena jest niższa od urzędowej. 

 
§3. 

 
  TERMIN I WARUNKI DOSTAWY  

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostaw cząstkowych przedmiotu umowy, na 

podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo- asortymentowych, w ciągu  
maksymalnie 2 dni roboczych dla pakietów: 1, 5, 16, 19, 29, 30, 34, 35, 38 oraz maksymalnie 24 
godziny dla pakietów: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 27 b, 27 c 28, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, od chwili otrzymania 
telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub 
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poza godzinami pracy działu Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację zamówienia 
dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem własnym bądź obcym spełniającym 
odpowiednie wymagania techniczne/sanitarne/HACCP, zapewniając jego rozładunek, 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. magazyny żywnościowe   Wojewódzkiego Centrum 
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i w placówkach jednostek zamiejscowych:  

 
• Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6:  

−  w poniedziałek w godz. od 6:00 do 7:00, od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 10:00 - dot. 
pakietu nr 24 

− od poniedziałku do soboty  w godzinach 6.00 - 6.30 – dot. pakietu nr 27. 

− codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00 - 7:15   - dot. pakietu 33 

− od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 10.00 – dot. reszty pakietów.  
 

• Jednostka zamiejscowa „Wysoka Łąka”, 58-530 Kowary, ul. Sanatoryjna 27  

− od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00 – dot. wszystkich pakietów. 

− dostawa od poniedziałku do soboty w godz. 6:00  do 6:30 – dot. pak. 27 b 
 

• Jednostka zamiejscowa Bolków, 59-420 Bolków, ul. Wysokogórska 19: 

− od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00 – dot. wszystkich pakietów. 

− dostawa od poniedziałku do soboty w godz. 7:00  do 8:00 – dot. pak. 27 c 

 
3. Za datę i miejsce dostawy uważa się wydanie towaru osobie upoważnionej do odbioru tegoż 

towaru: Kierownik lub osoba przez niego upoważniona. 
4. Przyjęcie towarów musi być poprzedzone badaniem ilościowo-asortymentowym, którego 

dokona wymieniona w ust. 3 uprawniona osoba. 
5. Towar dostarczony w uzgodnionych opakowaniach, powinien mieć na opakowaniu oznaczenia 

fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilości, data produkcji, nazwa i adres producenta, termin 
przydatności do spożycia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń, co do ilości 
przedmiotowego asortymentu oraz cykliczności dostaw. 

7. W przypadku niedostarczenia w terminie zamówionej części asortymentu, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zakupu towaru u innego dostawcy, na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wyrównania strat 
wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających z konieczności realizacji 
przedmiotu zamówienia u innego dostawcy. 

8. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zamówień w sytuacji, gdy zmniejszy się 

zapotrzebowanie na zamówiony asortyment oraz gdy ze względów finansowych lub 

organizacyjnych po stronie Zamawiającego konieczne będzie ograniczenie wydatków 

przeznaczonych na bieżącą działalność Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wyczerpania 

limitów finansowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonawca oświadcza, że 

niewykorzystanie w trakcie umowy pełnej ilości przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie 

stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego i nie stanowi 

podstawy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć asortymentowych przy zachowaniu łącznej 

wartości kontraktu bez wprowadzania dodatkowych aneksów w przedmiotowej sprawie.  



28 

 

10. W sytuacji, kiedy w okresie trwania umowy nie zostanie zamówiony cały asortyment nią 

określony, a zaistnieje okoliczność uzasadniona potrzebami Zamawiającego, strony dopuszczają 

możliwość przedłużenia czasu trwania umowy na okres pozwalający wykorzystać asortyment w 

ilości niezbędnej dla funkcjonowania Zamawiającego związanego z jego działalnością, jednak na 

okres nie dłuższy niż do czasu rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej 

tożsamego asortymentu. Wzór aneksu wprowadzający zmianę określoną niniejszym ustępem 

stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

11. W związku z obowiązkami Zamawiającego wynikających z ustaw obowiązków obronnych oraz 

kryzysowych i nadzwyczajnych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości dostaw w 

sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych, w których Zamawiający obowiązany jest do 

działania.   

12. Użyczający zobowiązuje się do przekazania nieodpłatnie w użyczenie Zamawiającemu 
(biorącemu w użyczenie) na czas trwania umowy zamrażarki do przechowywania 
zaoferowanego asortymentu. Termin wstawienia zamrażarki wyniesie ….. dni roboczych (max. 7 
dni) od daty podpisania umowy.  (dot. pakietu nr 1). 

13. Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczony nie jest obciążony prawami osób trzecich  
i jest wolny od wad fizycznych i prawnych (dot. pakietu nr 1). 

14. Biorący do Używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczonego zgodnie z jego 
przeznaczeniem i nie odda go do używania osobie trzeciej bez zgody Użyczającego (dot. pakietu 
nr 1). 

15. Użyczający przekaże instrukcję obsługi użyczanego sprzętu oraz przeszkoli Użytkowników 
wskazanych w ust. 3 w zakresie jego bezpiecznej i zgodnej z instrukcją eksploatacji (dot. pakietu 
nr 1). 

16. Użyczający oświadcza, że przekazany do użyczenia sprzęt posiada stosowne atesty  
i dopuszczenia na rynku polskim, które zobowiązuje się dostarczyć Biorącemu do używania w 
chwili podpisania umowy. (dot. pakietu nr 1). 

17. Użyczający oświadcza, że przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za działanie sprzętu 
będącego przedmiotem użyczenia. (dot. pakietu nr 1). 

18. Użyczający zobowiązuje się do wszelkich napraw i wymaganych przeglądów użyczanego sprzętu 
w trakcie jego eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem i instrukcją obsługi. (dot. pakietu nr 1). 

19. Umowa użyczenia nie powoduje powstania innych zobowiązań między Stronami,  
w szczególności nie tworzy jakiegokolwiek zobowiązania w zakresie przepisywania, wydawania, 
zakupu lub rejestracji produktów użyczającego. (dot. pakietu nr 1). 
 

§3a 

PODWYKONAWSTWO 

(zastosowanie zapisów niniejszego paragrafu uzależnione jest od deklaracji Wykonawcy) 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami/przy udziale podwykonawców. 

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących dostaw stanowiących część 

przedmiotu niniejszej umowy: ...…  

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcy nie wyłącza obowiązku 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich wymogów określonych postanowieniami niniejszej 

umowy.  

3. Wykonawca uprawniony jest do powierzenia wykonania części przedmiotu umowy nowemu 

podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy. Do powierzenia wykonania części 
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przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, zmiany albo rezygnacji  

z podwykonawcy konieczna jest zgoda Zamawiającego w przypadku, o którym mowa w art. 36b 

ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach zmiana podwykonawcy 

następuję za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie Zamawiającego, dokonanym co najmniej 

na 5 dni przed dokonaniem zmiany podwykonawcy.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dochowanie przez podwykonawców warunków 

niniejszej umowy oraz odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne.  

5. Wykonawca zobowiąże na piśmie Podwykonawcę do oznakowania dostawy- nazwą 

Wykonawcy, numerem zamówienia przesłanego Wykonawcy przez Zamawiającego oraz 

numerem umowy Zamawiającego z Wykonawcą.  

6. Wykonawca nie może zlecić przyjmowania zamówień podwykonawcom ani również umożliwić 

im wystawiania faktur Zamawiającemu. 

 

§ 4. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI  
 

1. Po prawidłowej realizacji zamówienia przy każdorazowej dostawie Wykonawca, dostarczał 
będzie oryginał faktury VAT w formie papierowej. Wykonawca dostarczy kopię faktury VAT na 
żądanie Zamawiającego (np. w przypadku, gdy dostawca nie dołączy rachunku/faktury VAT do 
towaru) na wskazany adres mailowy lub faxem. 

2. Zapis na fakturze ma być zgodny z serią i datą otrzymanego towaru. 
3. Do jednego zamówienia należy dostarczyć tylko jedną fakturę. Zamawiający nie dopuszcza 

wystawiania kilku faktur do jednego zamówienia (dzielenia zamówienia na kilka faktur). 
4. Za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzymywać będzie 

wynagrodzenie po dostawie, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT płatne ………….. 
dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Wykonawcy.  

5. Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

6. Koszty bankowe powstałe w Banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca natomiast powstałe w 
Banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 611-12-13-469. 
8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ................................. 
9. Wykonawca będzie umieszczał na fakturze (lub dokumencie WZ) nr katalogowy asortymentu, w 

przypadku, gdy asortyment posiada taki numer.  
 

§ 5. 
 

GWARANCJE 
 

1. Wykonawca gwarantuje, że dochowa szczególnej staranności i będzie dostarczał asortyment 
wymieniony w § 1 pkt.1 o najwyższej jakości, zarówno pod względem norm jakościowych jak i z 
odpowiednim terminem ważności, zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych 
produktów. Przedmiot umowy oznaczony będzie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami.  

2. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie 
powiadomi o tym Wykonawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą: 
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− braków ilościowych w ciągu 24 godzin od potwierdzenia dostawy 

− wad jakościowych w ciągu 24 godzin od potwierdzenia dostawy 

− w przypadku wad ukrytych w ciągu ……….. dni od jednoznacznego stwierdzenia istnienia 
wady. 

3. Uzupełnienie braków ilościowych oraz dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i 
ryzyko Wykonawcy niezwłocznie po jego powiadomieniu, nie dłużej niż 24 godzin, przy 
zachowaniu szczególnej staranności po stronie Wykonawcy. Do tego czasu nie biegnie termin 
płatności wynagrodzenia. 

4. Wykonawca upoważni swojego pracownika do stałych kontaktów z Kierownikiem Sekcji 
Żywienia, przede wszystkim do przyjmowania zamówień, nadzorowania dostaw  
i przyjmowania reklamacji. 

5. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek realizowania przedmiotu umowy po zweryfikowaniu 
wszelkich informacji dotyczących źródła pochodzenia, jakości i terminu ważności dostarczanych 
towarów. 

6. W przypadku wstrzymania decyzją odpowiednich władz obrotu towarami objętymi niniejszą 
umową lub wycofania ich z obrotu, wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem towarów, ich 
przechowywaniem i odbiorem ponosi Wykonawca. Zwrot uiszczonej ceny za towar wycofany 
nastąpi w terminie 14 dni od dokonania odbioru, lub dnia, w którym Wykonawca zobowiązany 
był do odbioru. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od 
umowy w całości   albo w części na zasadach określonych w § 6 z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 

 
 

§ 6. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  I KARY UMOWNE  
 
1. W razie trzykrotnego opóźnienia dostaw w okresie objętym umową, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy także w przypadku, jeżeli 

Wykonawca mimo uprzedniego wezwania na piśmie i wyznaczenia terminu dodatkowego do 
usunięcia uchybienia, uchybia innym postanowieniom umowy.  

3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po 
stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary (za każdy dzień opóźnienia) po 0,5 % 
wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100 zł dziennie, nie więcej jednak 
niż 30 % wartości umowy – dotyczy wszystkich pakietów poza pakietem nr: 24, 27, 27b, 27c, 33. 

3a. Dot. pakietów :24,27,27b,27c, 33 
W przypadku opóźnienia (…), Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdą godzinę opóźnienia          

- po 5% wartości niezrealizowanej w terminie dostawy.  
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości niezrealizowanej części umowy, nie 
mniej jednak aniżeli 5% wartości całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary 
naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie. 

5. Niezależnie od kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania 
przekraczającego wartość zastrzeżonych kar umownych, w szczególności wyrównania strat 
wynikających z różnic w cenie i kosztach dostawy wynikających z konieczności realizacji 
przedmiotu zamówienia u innego dostawcy.  
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6. Prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczania kar umownych obowiązuje niezależnie od 
uchybień w ramach poszczególnych pakietów, na jakie zawarto niniejszą umowę.  

7. Niezależnie od kary umownej za opóźnienie w wykonaniu umowy, Zamawiający w razie zwłoki 
Wykonawcy może, po pisemnym uprzedzeniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu ostatecznego 
terminu wykonania obowiązków, powierzyć wykonanie umowy jak również zlecić wykonywanie 
określonych dostaw osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. To samo dotyczy sytuacji, gdy 
Wykonawca opóźnia się z wykonaniem umowy lub poszczególnych dostaw w taki sposób, że 
istnieje realne zagrożenie, że nie wykona umowy lub poszczególnych dostaw w terminie. 
Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do wyrównania strat wynikających z różnic w 
cenie i kosztach dostawy wynikających z konieczności realizacji przedmiotu zamówienia u 
innego dostawcy. 

8. Wykonanie zastępcze, o którym mowa w pkt.7 nie zwalania Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar 
umownych, które naliczane są do momentu zakończenia wykonania zastępczego. 

   
§7. 

 
ARBITRAŻ 

 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z wyłączeniem zmian wchodzących w życie z mocy prawa, które następować będą z dniem 
wejścia w życie odpowiednich przepisów. Strony zobowiązane są jednak w formie pisemnej 
zawiadamiać drugą stronę o zmianie ceny i okresie, w którym zmieniona cena obowiązuje. W 
takich przypadkach Strony nie będą zobowiązane do zawierania pisemnych aneksów do umowy  

2. Wszelkie kontrowersje wynikające z realizacji umowy strony zobowiązują się rozwiązać na 
zasadach wzajemnego zrozumienia. 

3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

  
§ 8. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Umowa niniejsza zawarta została w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego i wchodzi w życie z dniem jej podpisania/obowiązywania przez obie 
strony i obowiązuje na czas określony od daty ..............do dnia ............. (zgodnie z zapisami 
SIWZ).  

2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wprowadzenia zmian, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, m.in. zmiany producenta i zmiany ilości sztuk w opakowaniu, przy 

odpowiednim przeliczeniu ilości zamówienia na okres realizacji zadania. 

1) Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, poza wyraźnie wskazanymi postanowieniami niniejszej 

umowy, w tym w szczególności w §2,  a nadto poza zmianami w zakresie :  

a) numeru katalogowego produktu 

b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów  

c) przedmiotowym / produkt zamienny 
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d) liczby opakowań  

e) ceny jednostkowej 

w sytuacji gdy: 

• wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt 

zmodyfikowany/udoskonalony lub 

• wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy 

jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu 

objętego umową lub 

• W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, 

lub 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

5.  Zamawiający przewiduje możliwości zwiększenia wartości netto umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 
pkt. 6 Ustawy pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843), gdzie łączna wartość zmian będzie 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  art. 11 ust. 8 ww. 
cytowanej ustawy i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia, która została  określona w § 2 
pkt. 1 umowy.  

6. Wszelkie czynności zmierzające do zmiany wierzyciela lub przeniesienia wierzytelności pod 

jakimkolwiek tytułem prawnym wymagają pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego oraz 

podmiotu tworzącego w formie pisemnej. W razie naruszenia niniejszego zobowiązania, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej 

przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia 

wierzytelności. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 

(w rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej 

umowy. W razie nie wywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi 

Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC) lub 

innych umów nienazwanych, których skutki są takie jak w art. 509 kc lub 518 kc. W razie nie 

wywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel albo osoba, która spłaciła wierzyciela 

Zamawiającego spełnił wobec Wykonawcy lub nabywcy wierzytelności.  

9. Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejsze umowie wymagają każdorazowo 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U.  Nr 122, poz. 696). 

11. Integralną część umowy stanowi SIWZ oraz dokumenty złożone w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego. 
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§ 9. 

Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

1 egzemplarz dla Wykonawcy  

1 egzemplarz dla Zamawiającego  

 

Integralną częścią umowy są załączniki:  
1) Formularz asortymentowo – cenowy – zał. nr 1 do umowy. 
2) Wzór aneksu do zapisu umowy § 3 ust. 10. – zał. nr 2 do umowy. 

 

 

 

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

             Wykonawca                                         Zamawiający 

 
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY PN/…../2019 

 
WZÓR ANEKSU DO ZAPISU UMOWY § 3 UST. 10. 

 

do umowy PN-…………./……………. 

zawarty w dniu ………………….. pomiędzy 

 

 

Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, 

NIP 611-12-13-469, REGON 000293640, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia 

Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  0000083901,  

reprezentowanym przez: 

Dyrektora   – Tomasza Dymyta 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  ……………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i dokładny adres) 

 

reprezentowana przez : 

 

………………………………… 

………………………………… 
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zwanym  dalej „ Wykonawcą” 

 

§1 

Działając na podstawie § 3 ust. 10 umowy, wobec zaistnienia okoliczności uzasadnionych 

potrzebami Zamawiającego Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega §8 ust. 1 umowy, który 

otrzymuje brzmienie „Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………………… do 

rozstrzygnięcia nowej procedury przetargowej dotyczącej tożsamego asortymentu, lub 

wykorzystania całości asortymentu będącego przedmiotem umowy”. 

 

§2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian. 

 

§3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 
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