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Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika 
w Tarnowie 

33 – 100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 
 tel. 14 63 10 341, fax 14 63 10 337 

e’mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
 
 
 
AE/ZP-27-64/21                                      Tarnów, 2021-12-29 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                 
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów 
unijnych (poniżej 214.000 EURO) na dostawy warzyw i owoców. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. –                       
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z  2021r.  poz.1129 z póź.zm), 

 zwaną dalej „ustawą”. 
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1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie 
zwany dalej „Zamawiającym” 
ul. Szpitalna 13 
tel.: 14 63 10 341,  fax. 14 63 10 337 
NIP: 873-27-14-039 
REGON: 000313408 
Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ssz.tar.pl 
 
2. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 
 

2.1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie przy użyciu Platformy 
Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: Platforma). Postępowanie 
prowadzone jest na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” 
zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.  
Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaną dalej: SWZ) lub w przepisach o 
zamówieniach publicznych mowa jest o stronie internetowej prowadzonego postępowania 
należy przez to rozumieć Platformę. 
Prowadzone postępowanie dostępne  jest również na stronie internetowej Zamawiającego: 
www.ssz.tar.pl  w zakładce Zamówienia publiczne.  

2.2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 
oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar oraz www.ssz.tar.pl w zakładce 
Zamówienia publiczne. 

 
3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

3.1. W postępowaniu są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1781) oraz 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”. Dane te mogą dotyczyć w szczególności samego 
wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika 
(osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie wykonawca 
przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów zamawiającego 
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 

3.2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do 
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w 
postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z RODO, w szczególności 
obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i 
w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami 
(art. 13 ust. 4 RODO). 

3.3. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których 
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dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

3.4. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z 
RODO oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały 
przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w 
postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez 
niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 
Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie 

3.5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający, na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, 
informuje, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital 

im.E.Szczeklika w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 100; 
 administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora 

ochrony danych osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, tel. 14 63 10 130, e-mail 
iod@ssz.tar.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 na dostawy 
warzyw i owoców – sprawa AE/ZP-27-64/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez 
negocjacji; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 
1 ustawy; oraz Open Nexus Sp. z o.o., ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań;  
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 
umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX 
ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz przez 
dalszy okres wymagany odrębnymi przepisami w szczególności dotyczącymi 
przechowywania dokumentacji związanej z projektem finansowanym ze środków UE 
oraz przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, a jeśli Pana/Pani 
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dane osobowe będą przetwarzane 
ponadto przez cały okres obowiązywania umowy oraz przez dalszy okres niezbędny do 
ewentualnego dochodzenia roszczeń i obowiązkowego przechowywania przez 
administratora dokumentacji księgowej; 

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

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

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 
ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem 
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku danych 
osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 RODO, są wykonywane w drodze 
żądania skierowanego do Zamawiającego. 

− na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. 
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może 
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skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, w przypadku danych 
osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 16 RODO, są wykonywane w drodze 
żądania skierowanego do Zamawiającego. 

− 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. Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; Od dnia zakończenia 
postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 
1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 
protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych 
zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, 
o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

     (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.), 

− 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. 

3.6. Zasada jawności, o której mowa w art.18 ust.1 ustawy, ma zastosowanie do wszystkich 
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, 
zebranych w toku postępowania.  Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 
ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 ustawy stosuje się odpowiednio. 
 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

4.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym 
przewidzianym w art. 275 pkt. 1 ustawy.  

4.2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.  
4.3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których mowa                  

w art.3 ustawy.  
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4.5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
4.6. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
4.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt.8   

ustawy. 
4.8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 oraz art. 96 ust. 2 pkt 2 

ustawy. 
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4.9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

4.10. Zamawiający nie przewiduje: 
1) odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej, 
2) sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 

dostępnych na miejscu u Zamawiającego.  
4.11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
4.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
4.13. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
5. OPIS PRZEMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

5.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców. 
5.2. W Załączniku Nr 1 do SWZ określono wymogi jakie musi spełniać oferowany przedmiot 

zamówienia.  
5.3. Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące 

informacje: 
 nazwa produktu, 
 klasa jakości (dotyczy produktów klasyfikowanych), 
 kraj pochodzenia (z wyjątkiem poz. 20, 27, 40) 
 masa netto (dotyczy poz. 20, 27, 40), 
 wykaz składników występujących w środku spożywczym (dotyczy poz. 20, 27, 40), 
 data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia (dotyczy poz. 20, 27, 

40). 
5.4. Produkty dostarczane w zakresie poz. 20, 27, 40 mogą mieć wykorzystane w momencie 

dostawy maksymalnie 30% całkowitego okresu przydatności do spożycia lub minimalnej 
trwałości.    

5.5. Dostarczane produkty bezwzględnie musza być świeże,  czyste, bez śladów pleśni, 
szkodników, bez stłuczeń i uszkodzeń, czyste i posiadały klasę jakości co najmniej I 
(dotyczy produktów klasyfikowanych). Ponadto produkty dostarczane w zakresie poz. 1, 
25, 34, 43 muszą być myte i osuszone, a produkty z poz. 50 co najmniej 
szczotkowane/oczyszczone z ziemi.  

5.6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty 

5.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania 
podziału zamówienia na części: Zamówienie dotyczy dostaw asortymentu warzyw i 
owoców, które może być realizowane przez jednego dostawcę ze względu na zakres 
warunków magazynowania i transportu powyższego asortymentu. Realizacja zamówienia 
przez jednego Wykonawcę ułatwi uniknięcie nadmiernych kosztów realizacji zamówienia 
oraz sprawne skoordynowanie działań Wykonawcy. 

5.8. Dostawa winna być zrealizowana transportem i w opakowaniach Wykonawcy do siedziby 
Zamawiającego.  

 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

6.1. Planowany termin związania umową wynosi 12 miesięcy od daty rozpoczęcia 
obowiązywania umowy i obejmuje dostawy przedmiotu zamówienia wg odrębnych 
zamówień dokonywanych przez Zamawiającego.  

6.2. Zamawiający będzie zgłaszał  zamówienie mailem 1 dzień roboczy przed terminem 
dostawy. 
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6.3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00-
13.00.  
 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 

7.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

7.2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy. Szczegółowa instrukcja dla 
Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  
oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7.3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną 
dostawę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 
SWZ. 

7.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.  
7.5. Ofertę należy złożyć według wzoru Formularza Ofertowego i Formularza Cenowego, 

dołączonych do SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. 

7.7. Oferta nie zawierająca całości przedmiotu zamówienia będzie odrzucona. Jeśli okaże się, 
że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - postępowanie zostanie 
unieważnione. 

7.8. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, złoży wraz z ofertą dokumenty wymienione w 
pkt.11. SWZ. 

7.9. Wykonawca do upływu terminu do składania ofert może wycofać ofertę. Sposób 
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji dla Wykonawców” dostępnej na stronie 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

7.10. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie wycofać złożonej 
oferty. 

7.11. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich 
informacji, zastrzeże, że nie mogą one być udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca, w celu utrzymania w 
poufności ww. informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.  

7.12. Stosowne zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 
uzasadnienie wykazujące skuteczność tego zastrzeżenia Wykonawca: 
1) w przypadku zastrzegania informacji zawartych w złożonej ofercie winien złożyć wraz 

z ofertą przy czym zastrzeżenie, o którym mowa w pkt.7.11 SWZ należy złożyć na 
Formularzu Ofertowym, z uwzględnieniem postanowień art.222 ust.5 ustawy, a 
uzasadnienie złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy, 

2) w przypadku zastrzegania pozostałych informacji winien złożyć wraz z przekazaniem 
takich informacji za pośrednictwem Platformy. 

7.13. Wszelkie informacje, o których mowa w pkt.7.12.1 SWZ, które Wykonawca chce zastrzec 
jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być przekazane w wydzielonym pliku na 
Platformie za pośrednictwem „Formularza składania oferty” w osobnym miejscu 
przeznaczonym na zamieszczenie „Tajemnicy przedsiębiorstwa”.  
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7.14. Wszelkie informacje, o których mowa w pkt.7.12.2 SWZ, które Wykonawca chce zastrzec 
jako tajemnice przedsiębiorstwa, winny być przekazane w wydzielonym pliku z 
oznaczeniem „tajemnica przedsiębiorstwa” za pośrednictwem Platformy. 

7.15. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą być sporządzone i 
przekazane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020r. poz. 
2415) (dalej zwanym: Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz 
innych dokumentach lub oświadczeniach) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 
z 2020r. poz. 2452) (dalej zwanym: Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych 
oraz środkach komunikacji elektronicznej). 
 

8. SPOSÓB OBLICZENIA CENY  
 

8.1. Oferta musi zawierać cenę brutto i netto (zgodnie z Formularzem Ofertowym), wyrażoną 
w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie.  

8.2. Cena brutto oferty musi uwzględniać wszystkie koszty, opłaty, itp. związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi 
postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

8.3. Cena brutto zamówienia powinna stanowić sumę wartości brutto wszystkich pozycji, 
natomiast wartość brutto pozycji winna być obliczona jako wartość netto powiększona o 
kwotę obowiązującego podatku. Wartość netto pozycji należy obliczyć jako iloczyn liczby 
jednostek miary przez cenę jednostkową netto jednostki miary, a uzyskaną kwotę 
zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Cenę jednostkową brutto należy obliczyć jako 
cenę jednostkową netto powiększoną o kwotę obowiązującego podatku i zaokrąglić do 
dwóch miejsc po przecinku.   

8.4. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający 
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 
miałby obowiązek rozliczyć. W pkt.VI.5 Formularza Ofertowego Wykonawca ma 
obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
8.5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku prowadzonego postępowania. 
8.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ MINIMALNE POZIOMY 

ZDOLNOŚCI  
 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 
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1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
Zamawiający nie określił warunku w powyższym zakresie. 
 

10. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 ustawy.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę: 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 

165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w pkt.1);  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
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5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

10.2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

10.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 i 5 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione 
w art.110 ust.2 ustawy. 

10.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art.110 
ust.2 ustawy, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o 
których mowa w art.110 ust.2 ustawy, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 
Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

10.5. Wykluczenie Wykonawcy następuje na okres określony w art.111 ustawy. 
 

11. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ   
 

11.1. Aktualne na dzień składania ofert: 
11.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składane na podstawie art.125 ust.1 

ustawy (według Załącznika Nr 2 do SWZ) w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego w SWZ. 

11.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.11.1. SWZ stanowi dowód potwierdzający brak 
podstaw wykluczenia. 

11.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.11.1. SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w 
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

11.4. Wypełniony Formularz Ofertowy złożony, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 

11.5. Wypełniony Formularz Cenowy – Załącznik Nr 1 do SWZ złożony, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

11.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego 
wymagania, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków 
dowodowych: 
11.6.1. Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 

wszelkie wymogi jakościowe określone przepisami (według Załącznika Nr 3 do 
SWZ). 

11.6.2. Oświadczenia Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymogi określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 
żywności i żywienia (DZ. U. 2020 poz. 2021 t.j. z póź. zm.) (według Załącznika 
Nr 3 do SWZ). 
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11.6.3. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia 
wymogi określone w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2178 t.j.) (według Załącznika Nr 3 
do SWZ). 

11.7. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, 
że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. 

11.8. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 
lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

11.9. Zamawiający nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie 
przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.11.6. SWZ, jeżeli 
pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

11.10. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do 
jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia: 
11.10.1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  
11.11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w 

pkt.11.10. SWZ, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do 
tych dokumentów w pkt.I.9 Formularza Ofertowego w odniesieniu do Wykonawcy, 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

11.12. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt.11.10. SWZ, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. 
Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządza się i przekazuje zgodnie z 
Rozporządzeniem o podmiotowych środkach dowodowych oraz innych dokumentach lub 
oświadczeniach oraz Rozporządzeniem o dokumentach elektronicznych oraz środkach 
komunikacji elektronicznej. 

11.13. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi 
(złożone w pkt.VI.1 Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom należy (w pkt.VI.2 Formularza Ofertowego) wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 
Podwykonawcom, oraz podać nazwy ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

11.14. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej 
zastrzeżeń i akceptuje projektowane postanowienia umowy ujęte w niniejszej SWZ  
(złożone w pkt.VI.3 i 4 Formularza Ofertowego).  

 
12. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
 

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  
12.2. W przypadku, o którym mowa w pkt.12.1. SWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

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

12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w pkt.11.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to 
potwierdza brak podstaw wykluczenia. 
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13. PODYWKONAWSTWO 
 

13.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 
13.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w pkt.VI.2 Formularza Ofertowego, 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, oraz 
podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani. 

 
14. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ                
Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNI-
CZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA                          
I ODBIERANIA KORESPONDENCJI. 
 

14.1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu 
odbywa sie przy użyciu Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar.  

14.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie w zakładce 
„POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania. 

14.3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawców jest bezpłatne. 
14.4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający  

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na 
pierwszej stronie SWZ tj. AE/ZP-27-64/21 

14.5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” 
zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.  

14.6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności 
logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, 
składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 
użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

14.7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych opisane zostały w „Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" 
zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:  
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz  
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa 
wyżej, a treścią SWZ zastosowanie mają zapisy SWZ.  

14.8. Za datę złożenia dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich wczytania do 
Platformy. 

14.9. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie dokumenty 
elektroniczne (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia 
dokumentów elektronicznych przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się 
komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Występuje limit objętości 
plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy 
maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB . 

14.10. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
 dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis formatem PAdES, 
 dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES.                  

W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny należy dołączyć 
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odpowiednią ilość plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w 
formacie XAdES. 

14.11. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 
zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 
podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 
wynosi max 5 MB. 

14.12. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 
 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 

kbit/s; 
 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 
MS Windows 10, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej 
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 
„cookies”, 

 Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 
pikseli, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie 
.pdf, 

 Platforma pozwala wgrać plik o dowolnym rozszerzeniu (m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, 
.pdf, .zip) 

 szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., 
 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 

(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem 
Głównego Urzędu Miar. 

14.13. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi 
przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się 
wykorzystywanie plików w formacie .pdf. Występuje limit objętości plików lub 
spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 500 MB przy maksymalnej ilości 10 
plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. W przypadku 
większych plików zaleca się pakować pliki dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB. 

14.14.  Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych: 
 pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w 

Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po 
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert, 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu 
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 

14.15. Sposób sporządzenia oraz przekazywania dokumentów elektronicznych musi być zgody 
z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu o podmiotowych środkach dowodowych 
oraz innych dokumentach lub oświadczeniach oraz w Rozporządzeniu o dokumentach 
elektronicznych oraz środkach komunikacji elektronicznej. 

 
15. OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
15.1. Zamawiający wyznacza następujące osoby uprawnione do komunikowania się z 

Wykonawcami:  
15.1.1. Pani Joanna Ulanecka tel. 14 63 10 341. 
15.1.2. Pani Agnieszka Bardo tel. 14 63 10 324. 
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16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

16.1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni tj. do dnia 09.02.2022r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 
ofert. 

16.2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w pkt.16.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu 
związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

16.3.  Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt.16.2 SWZ, wymaga 
złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 
przedłużenie terminu związania ofertą. 

 
 

17. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

17.1. Oferty należy składać za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia 11.01.2022r. do 
godz.0900. 

17.2. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na 
stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin  oraz 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

17.3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza składania oferty” dostępnego 
na Platformie w zakładce „POSTĘPOWANIA” pod „NAZWĄ” zgodną z nazwą 
prowadzonego postępowania.  

17.4. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania do Platformy wraz z wgraniem 
paczki w formacie .xml w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku 
„Złóż ofertę” i wyświetleniu się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

17.5. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ oświadczenia i dokumenty. 
17.6. Oferty, które zostaną złożone po terminie określonym w pkt. 17.1. SWZ zostaną 

odrzucone.  

18. TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

18.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.01.2022r. o godz.1000 za pośrednictwem Platformy. 
18.2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert. 
18.3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego w pkt.18.1 SWZ, otwarcie 
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

18.4. Zamawiający o zmianie terminu otwarcia ofert, o której mowa w pkt.18.3. SWZ, 
poinformuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

18.5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na Platformie w zakładce 
„Komunikaty” informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

18.6. Zamawiający niezwłocznie, po otwarciu ofert, udostępni na Platformie w zakładce 
„Komunikaty” informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 
zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 
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19. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY OFERT, ZASADY WYBORU 
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY 

 

19.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie 
następujące kryteria oceny ofert: 
1. Cena  brutto                                              -   90% 
2. Okres niezmienności ceny                        -      10% 

---------------------------------------------------- 
                     Razem                           -  100% 

 

Zamawiający zastosował kryterium ceny jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, gdyż 
określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co 
najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Warzywa i owoce 
pochodzące od różnych producentów są wyrobami odpowiadającymi wymaganiom 
dotyczącym jakości określonym w Załączniku 1, część A i część B do Rozporządzenia 
Wykonawczego Komisji UE Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r ustanawiającego 
szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady WE nr 1234/2007 w odniesieniu do 
sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz.U.L157 z 
15.6.2011 z późn. zm.) – ogólna norma handlowa i szczegółowe normy handlowe. Ogólna 
norma handlowa (GMS) określa minimalne wymagania dotyczące jakości i dojrzałości bez 
podziału na klasy, a jej celem jest zapewnienie, aby produkty wprowadzane na rynek były 
zdrowe, dostatecznie rozwinięte i wystarczającej jakości handlowej. Norma ogólna wymaga 
także podania nazwy kraju pochodzenia każdego produktu. Szczegółowe normy handlowe 
określono dla produktów: jabłka, owoce cytrusowe, kiwi, sałata, endywia o liściach 
kędzierzawych i endywia o liściach szerokich, brzoskwinie i nektaryny, gruszki,  truskawki, 
papryka słodka, winogrona stołowe, truskawki. Szczegółowe przepisy dotyczące stosowania 
norm jakości handlowych i kontroli zgodności z tymi normami są zawarte w tytule 
II Klasyfikacja produktów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 
2007 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, 
(WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw. Ogólna norma 
handlowa jest zamieszczona w części A Załącznika I, a szczegółowe normy handlowe 
określone są w części B Załącznika I do rozporządzenia nr 1580/2007. Wymagania 
jakościowe określone są również w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. 2019 poz. 1252 z póź. zm.) oraz ustawie o 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000r (Dz. U. z 2018 
poz. 2164 t.j.). Szczegółowe wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia zawiera 
Załącznik Nr 1 do SWZ w postaci podania w zależności od rodzaju przedmiotu zamówienia: 
nazwy produktu lub nazwy handlowej produktu, wymaganego składu surowcowego lub 
wskazanie najważniejszych składników produktu, wagi netto  (skład i waga netto w 
przypadku poz. 20, 27, 40), kraj pochodzenia oraz wymaganą I klasę jakości (dotyczy 
produktów klasyfikowanych).  
  

19.2. Ocena oferty będzie dokonana wg następujących zasad: 
 

19.2.1. Przy ocenie „ceny brutto” brany będzie pod uwagę stosunek ceny najniższej zgłoszonej                         
w przetargu do ceny oferowanej przez poszczególnych Wykonawców.  

 

   Wartość punktowa ceny = najniższa cena  brutto z rozpatrywanych ofert  x 100 x  90% 
                                                       cena brutto badanej oferty 
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Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem 
wagi kryterium wynosi 90.  

19.2.2. Ocena w kryterium „okres niezmienności ceny ”.  
 

Ocena w kryterium „okres niezmienności ceny” dokonana będzie w następujący sposób: 
 za okres niezmienności ceny powyżej 6 miesięcy - 10 punktów 
 za okres niezmienności ceny powyżej 3 do 6 miesięcy włącznie - 5 punktów 
 za okres niezmienności ceny 3 miesiące - 0 punktów 

 

                       Wartość punktowa           =   ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę x 10 x 10% 
okresu niezmienności ceny        
 

Deklarowany przez Wykonawcę okres niezmienności ceny nie może być krótszy niż 3 
miesiące od daty podpisania umowy. Zaoferowanie przez Wykonawcę krótszego terminu 
niezmienności ceny spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 
 

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium z uwzględnieniem 
wagi kryterium wynosi 10.  

 

19.2.3. Łączna ilość punktów przyznana ofercie stanowić będzie sumę punktów przyznanych 
ofercie przez poszczególnych członków komisji przetargowej w każdym z kryteriów.  

 
19.3. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

19.3.1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający lub osoba upoważniona przez  
Kierownika Zamawiającego, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej.  

19.3.2. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych 
przez Wykonawcę, stanowiąca sumę punktów przyznanych ofercie przez 
poszczególnych członków komisji przetargowej w każdym kryterium. 

19.3.3. Za kryterium „cena” przez każdego z członków komisji przyznawane będą punkty 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt.19.2.1. SWZ, a za kryterium „okres 
niezmienności ceny” przyznawane będą punkty zgodnie z zasadami określonymi w 
pkt.19.2.2 SWZ.  

19.3.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

19.3.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 
wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o 
najwyższej wadze.  

19.3.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 
wybiera ofertę z najniższą ceną. 

19.3.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt.19.3.6 SWZ, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
 

19.4. Wybór najkorzystniejszej oferty 
 

19.4.1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w SWZ. 

19.4.2. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ. 

19.4.3. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 
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wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór 
jego oferty.  

19.4.4. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt.19.4.3. SWZ, Zamawiający zwróci się 
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.  

19.4.5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 
równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby 
albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone  
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

19.4.6. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt.19.4.5.1). 
SWZ, na Platformie w zakładce „Komunikaty”. 

 
20. UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 
 

20.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
SWZ. 

20.2. Wniosek, o którym mowa w pkt.20.1. SWZ należy przesłać za pośrednictwem Platformy 
w zakładce „Wyślij wiadomość”.   
Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie pytań również w postaci elektronicznej 
w formie edytowalnej. 

20.3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

20.4. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt.20.3. SWZ, 
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 
przygotowania i złożenia ofert.  

20.5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym 
mowa w pkt.20.3. SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ 
oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

20.6. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt.20.5. SWZ, nie wpływa na 
bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

20.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła 
zapytania, na Platformie w zakładce „Komunikaty”. 

20.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SWZ. 

20.9. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i 
przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na 
ich przygotowanie. 

20.10. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na Platformie w zakładce „Komunikaty” na której została 
udostępniona SWZ. 

20.11. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na Platformie w zakładce 
„Komunikaty”. 
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21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

21.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

21.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w pkt.21.1. SWZ,  jeżeli w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

21.3. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze. 
 

22.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

22.1. Dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą loco magazyn Zamawiającego, na 
koszt i  ryzyko  Wykonawcy, w  okresie 12 miesięcy od daty  rozpoczęcia obowiązywania 
umowy, każdorazowo w  ilościach ustalonych przez Zamawiającego.  
Zamawiający będzie zgłaszał zamówienie mailowo 1 dzień roboczy przed terminem 
dostawy. 
Realizacja Zamówienia odbywać się będzie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 
8.00-13.00. 

Każdy oferowany artykuł powinien być oznakowany etykietą zawierającą następujące 
informacje: 
 nazwa produktu, 
 klasa jakości (dotyczy produktów klasyfikowanych), 
 kraj pochodzenia (z wyjątkiem poz. 20, 27, 40) 
 masa netto (dotyczy poz. 20, 27, 40), 
 wykaz składników występujących w środku spożywczym (dotyczy poz. 20, 27, 40), 
 data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia (dotyczy poz. 20, 27, 

40). 
Produkty dostarczane w zakresie poz. 20, 27, 40 mogą mieć wykorzystane w momencie 
dostawy maksymalnie 30% całkowitego okresu przydatności do spożycia lub minimalnej 
trwałości.    
Dostarczane produkty bezwzględnie musza być świeże,  czyste, bez śladów pleśni, 
szkodników, bez stłuczeń i uszkodzeń, czyste i posiadały klasę jakości co najmniej I 
(dotyczy produktów klasyfikowanych). Ponadto produkty dostarczane w zakresie poz. 1, 
25, 34, 43 muszą być myte i osuszone, a produkty z poz. 50 co najmniej 
szczotkowane/oczyszczone z ziemi.  

22.2. Warunki realizacji reklamacji towaru wadliwego lub niezgodnego z zamówieniem – 
wymiana towaru wadliwego lub niezgodnego zamówieniem na towar wolny od wad lub 
towar zgodny z zamówieniem nastąpi w następnym dniu roboczym do godz. 10.00.  

22.3. Wymagane jest, aby przedmiot umowy spełniał wszelkie wymogi jakościowe określone 
przepisami. 

22.4. Wymagane jest, aby przedmiot umowy spełniał wymogi określone w ustawie z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. 2020 poz. 2021 t.j.). 

22.5. Wymagane jest, aby przedmiot umowy spełniał wymogi określone w ustawie o jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2019 poz. 
2178 t.j.) 
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22.6. Wymagane jest, aby przedmiot umowy posiadał odpowiednią jakość, spełniał wymogi 
określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ. 

22.7. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostaw w odpowiednich opakowaniach oraz 
czystym i wolnym od innych zapachów transportem zapewniającym należyte 
zabezpieczenie dostarczonych towarów przed czynnikami pogodowymi i uszkodzeniami  
oraz spełniającym wymogi higieniczne określone z Załączniku Nr II do Rozporządzenia 
(WE) nr 852/2004 z dnia 29.04.2004 rozdz. IV dotyczącym transportu środków 
spożywczych. 

22.8. Zamawiający nie dokona odbioru dostarczonej partii towaru w przypadku niezgodności z 
zamówieniem, brakiem oznakowania produktu, a także uchybień w zakresie jakości 
produktów oraz transportu. Zamawiający przy każdej dostawie zastrzega sobie prawo do 
kontroli czystości środka transportu oraz higieny kierowcy.  

22.9. Zamawiający przyjmie towar warunkowo w przypadku niezgodności w dokumentach 
(brak faktury, błędy na fakturze) nieczytelnego, niepełnego oznakowania produktu pod 
warunkiem wyjaśnienia i uzupełnienia brakujących dokumentów i etykiet do godz. 10.00 
następnego dnia roboczego.  

22.10. Ceny brutto przedstawione  w  Formularzu  Ofertowym w pkt.II  nie ulegną  zmianie 
przez okres ........................................ obowiązywania umowy – nie dotyczy to zmian cen 
wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych drogą decyzji właściwych 
organów administracji państwowej, w tym zmiany stawki VAT. 
Po upływie terminu niezmienności ceny w dalszym okresie trwania umowy – ceny mogą 
ulec zmianie:  
a) w następstwie zmian cen wynikających ze zmiany przepisów lub wprowadzonych 

drogą decyzji  właściwych  organów  administracji  państwowej, w  tym  zmiany  
stawki  VAT,  

b) ..................(jak w ofercie)................. 
przy czym wzrost cen nie może być wyższy od maksymalnych cen na poszczególne     
produkty – ustalonych  na podstawie  publikowanych  w  internecie: www.agrohurtsa.pl, 
informacji o kształtowaniu się cen na PCH AGROHURT S.A. Zmiana  cen  nie  będzie 
dokonywana częściej niż 1 raz w miesiącu, i może nastąpić w przypadku zmiany cen nie 
mniejszej niż 10%. W przypadku zmiany ceny w pozycjach w których podany jest 
przedział cenowy należy przyjąć najniższą cenę z tego przedziału.   
Zamawiający zastrzega sobie prawo do występowania o obniżenie cen na wyżej 
wymienionych warunkach. O zmianie cen w oparciu o przyczyny podane w pkt. b)                     
– Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed wejściem w życie 
nowych cen. 

22.11. Zmianę cen w oparciu o w/w przyczyny - Wykonawca udokumentuje.  
22.12. Okres trwania umowy:  12 miesięcy  od daty rozpoczęcia obowiązywania umowy. 
22.13. W  cenach  jednostkowych  ujęto  wszelkie  koszty  związane  z  dostawami  wyrobów  

loco  magazyn Zamawiającego (tj. transport, opakowanie, ubezpieczenie, przygotowanie  
dostaw, itp.). 

22.14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 
a) 0,5 % wartości brutto zamówionej, a nie dostarczonej partii towaru, za każdy dzień 

zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność.  
W przypadku dwukrotnego niedostarczenia towaru j.w., Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

b) 1 % wartości brutto zamówionej partii towaru - w przypadku uchybień w zakresie 
jakości, niezgodności z warunkami umowy, zamówieniem.  

Naliczanie kar umownych poprzedzone będzie wezwaniem Zamawiającego do wymiany 
wadliwego towaru na towar pozbawiony wad lub towar zgodny z zamówieniem w 
następnym dniu do godz. 10.00.  
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Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa pkt.22.14. SWZ nie 
może przekroczyć 30% wartości brutto umowy.  

22.15. W przypadku odstąpienia od umowy i rozwiązania/wypowiedzenia umowy z winy 
Wykonawcy Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20% wartości brutto 
niezrealizowanej części umowy. 

22.16. Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie 
zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

22.17. Odstąpienie od umowy i jej rozwiązanie/wypowiedzenie powinno nastąpić w formie 
pisemnej.  

22.18. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującej 
mu należności, chyba że odrębne przepisy sprzeciwiają się takiej czynności.   

22.19. Powtarzające się nie wypełnianie warunków umowy przez Wykonawcę w szczególności 
nieterminowa lub niezgodna pod względem asortymentu bądź ilości z zamówieniami 
realizacja dostaw, a także istotne powtarzające się uchybienia w zakresie jakości 
dostarczanych towarów lub ich terminów ważności – dają podstawę Zamawiającemu do 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa Wykonawcy do 
naliczania kar umownych. Pkt.22.15. SWZ stosuje się.  

22.20. Płatność z tytułu dostawy dokonywana będzie przelewem w terminie ........................... 
dni od daty wystawienia faktury Zamawiającemu.  

22.21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie asortymentu  
w ramach ustalonej wartości zamówienia w zależności od potrzeb Szpitala. Takie zmiany 
nie wymagają aneksowania umowy.  

22.22. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli 
wysokość kar nie pokryje poniesionej szkody. 

22.23. Zamawiający może odstąpić od umowy: 
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

22.24. W przypadku, o którym mowa w pkt.22.23. ppkt.2 lit.a) SWZ Zamawiający odstępuje od 
umowy w części, której zmiana dotyczy. 

22.25. W przypadkach, o których mowa w pkt.22.23. SWZ. Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

22.26. Zamawiający gwarantuje wykorzystanie wartości umowy na poziomie nie mniejszym niż 
70 % wartości brutto umowy. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
zakupu asortymentu o wartości mniejszej niż wskazana w zdaniu pierwszym, w sytuacji  
wystąpienia okoliczności nieleżących po stronie Zamawiającego, których nie dało się 
przewidzieć, w szczególności: w sytuacji znacznego zmniejszenia liczby pacjentów 
spowodowanej sytuacją epidemiologiczną,  względami organizacyjnymi lub innymi 
wynikającymi z funkcjonowania Szpitala. W przypadku zmniejszenia zakresu 
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zamówienia, o których mowa w zdaniach poprzedzających, Wykonawcy nie przysługują 
wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia.  

22.27. W przypadku nie wykonania zamówienia przez Wykonawcę z jego winy, w terminie o 
którym mowa w pkt.22.1. i 22.2. SWZ, Zamawiający może dokonać zakupu towarów od 
innych Wykonawców na koszt Wykonawcy związanego z Zamawiającym niniejszą 
umową bez konieczności uzyskania jakichkolwiek upoważnień sądowych, a złożenie 
zamówienia przestaje wiązać Zamawiającego - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o 
anulowaniu zamówienia.  

22.28. W przypadku zakupu od innych Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do 
pokrycia różnicy w cenie pomiędzy ceną wynikającą z niniejszej umowy, a ceną, jaką 
zapłaci Zamawiający u innego Wykonawcy powiększoną o koszty transportu naliczone 
przez innego Wykonawcę. W przypadku dwukrotnego dokonania przez Zamawiającego 
zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

22.29. Wykonawca  oświadcza, że nie dokona przeniesienia wierzytelności przysługującej mu 
wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

22.30. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu 
należytej realizacji zamówienia. 

22.31. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do wszelkich 
informacji technicznych, handlowych i innych informacji, know-how oraz wszelkich 
danych uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy tj. niekopiowania, 
niepowielania, niewykorzystywania danych udostępnionych na nośnikach papierowych 
lub elektronicznych dla własnych celów oraz dla osiągnięcia jakichkolwiek korzyści 
majątkowych lub osobistych, nieprzekazywania w formie ustnej ani elektronicznej 
danych i informacji stronom i osobom trzecim, nieudostępniania w jakiejkolwiek formie, 
nawet do wglądu, dokumentów i danych posiadanych w związku z realizowaną umową, 
niezależnie od rodzaju nośnika, na którym są przechowywane. Naruszenie tajemnicy 
przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców w odniesieniu do wyżej wymienionych 
danych i informacji stanowić będzie podstawę do poniesienia odpowiedzialności na 
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.  

22.32. Z uwzględnieniem pkt.22.10. SWZ oraz art.455 ustawy, zmiany umowy w stosunku do 
treści złożonej oferty są dopuszczalne w następujących okolicznościach:  
a) zmian wynikających z przekształceń własnościowych, 
b) zmian organizacyjno-technicznych, prawnych, zmiany adresu, zmiany banku 

obsługującego Wykonawcę lub Zamawiającego, 
c) zmian wielkości opakowania oraz wynikających z tej zmiany ilości opakowań z 

zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny zawartej w umowie, 
d) obniżenia ceny w zakresie ceny jednostkowej oraz łącznej wartości umowy, 
e) zmiany terminu  realizacji zamówienia, 
f) zmiany wynagrodzenia, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego art. 455 ust. 

2 ustawy, 
g) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę w wyniku sukcesji, 

wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile wobec nowego 
Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów 
ustawy. 

22.33. Wskazane w pkt.22.32. SWZ okoliczności uzasadniające zmianę umowy, będą 
skutkowały zmianą umowy w następującym zakresie: 
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a) okoliczności wskazane w pkt.22.32. lit. a), b) i g) SWZ – wówczas w razie 
konieczności umowa zostanie dostosowana do ww. przekształceń własnościowych, 

b) okoliczności wskazane w pkt.22.32. lit. c) –  e) SWZ - wówczas w razie konieczności 
umowa zostanie zmieniona w zakresie jednego lub łącznie wszystkich elementów  
wskazanych w umowie i/lub załączniku określającym zakres rzeczowy przedmiotu 
umowy tj. w szczególności w zakresie: ceny jednostkowej, ceny jednostkowej 
opakowania, wartości umowy, wielkości opakowania, terminu  realizacji zamówienia, 

c) okoliczności, o których mowa w pkt.22.32. lit.f) SWZ – wówczas umowa zostanie 
dostosowana do dokonanej zmiany. 

22.34. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej  umowy wymagają  formy pisemnego 
aneksu, podpisanego  przez  obie  strony, pod rygorem nieważności, z wyłączeniem 
przypadków określonych w pkt.22.32. lit d SWZ.   

22.35. Wszelkie spory  rozstrzygał będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 
 
 

23.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄ-
CYCH WYKONAWCY 

 

23.1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy. 

23.2. Wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt.15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców. 

23.3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający 

był obowiązany na podstawie ustawy; 
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

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

23.5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 
określony w pkt. 1). 

23.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 
zamówienia na stronie internetowej. 

23.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 23.5. i 23.6. SWZ wnosi się w 
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 
wniesienia. 

23.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
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1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 
wyniku postępowania, 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił  
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

23.9. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie wniesienia odwołania oraz 
postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy Działu IX 
ustawy. 

23.10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 
jeżeli przepisy Rozdziału 3 Działu IX ustawy nie stanowią inaczej. 

23.12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 
23.13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 

dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 

23.14. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

23.15. Na zasadach określonych w art. 590 ustawy od wyroku sądu lub postanowienia 
kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu 
Najwyższego. 

23.16. Środki ochrony prawnej zostały szczegółowo opisane w Dziale IX ustawy. 
 

24. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
 

24.1. Formularz  Ofertowy 
24.2. Formularz  Cenowy – Załącznik Nr 1 
24.3. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 2 
24.4. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 3 
 

 
 

Tarnów, 2021-12-29 
  

 
 


