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Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) 

 
I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

imienia Stanisława Kryzana 

ul. Skarszewska 7 

83-200 Starogard Gdański 

Regon 000293611 

NIP: 592-18-67-506 

Numer tel.: (0-58) 56-206-00 

FAX. (0-58) 56-236-50 
       E-mail: szpital@kocborowo.pl     
       Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo    

       Godziny pracy administracji Szpitala: 7
00 

- 14
35

 od poniedziałku do piątku 

 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

 

W przedmiotowym postepowaniu komunikacja Wykonawców z Zamawiającym będzie odbywała się za pośrednictwem kanału 

elektronicznej komunikacji: http://www.platformazakupowa.pl  na stronie danego postępowania. Wykonawca uzyskuje dostęp do 

platformy poprzez rejestrację konta lub zalogowanie, jeżeli posiada wcześniej zarejestrowane konto. Wykonawca po zalogowaniu 

ma dostęp do bazy postępowań Zamawiającego i wybiera z listy przedmiotowe postępowanie. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie 

treści specyfikacji wyłącznie przez platformę. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty". Przygotowując ofertę Wykonawca winien 

dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na SWZ, którą należy odczytywać wraz z 

ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego.  

 

III.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej „pzp”]. 

 

IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 
V. Opis przedmiotu zamówienia. 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do magazynu Szpitala ryb w wyszczególnionym asortymencie jak w 

załączniku nr 2 do SWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

15200000-0 – Ryby przetworzone i konserwowane. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zamówienia w zmniejszonych ilościach (do 10 % całkowitej wartości 

zamówienia). 

4. Zapotrzebowanie na artykuły będące przedmiotem zamówienia składane będzie telefonicznie lub faksem co najmniej na 3 

dni przed dostawą. 

5. Towar w ilości uzgodnionej w zamówieniu dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy transportem oraz     

      w pojemnikach gwarantujących zachowanie jego należytej jakości.  

6. Przedmiot zamówienia musi być świeży, wolny od obcych zapachów.  

7. Do każdej dostawy Wykonawca będzie miał obowiązek dołączyć etykietę zawierającą co najmniej: nazwę  

             przedmiotu zamówienia, wykaz składników występujących w przedmiocie zamówienia, termin przydatności do   

             spożycia, ilość przedmiotu zamówienia oraz podstawowe dane Wykonawcy. 

8. W przypadku reklamacji Wykonawca musi wymienić wadliwy towar na pełnowartościowy. W przeciwnym wypadku towar 

zostanie zwrócony bez dokonania zapłaty.    

       9.  Należność za dostarczony towar regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni licząc    

            od dnia otrzymania faktury VAT. 

 

VI. Termin wykonania zamówienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

 

 

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo
http://www.platformazakupowa.pl/
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VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej 

umowy 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, 

określone zostały w załączniku nr  5 do SWZ. 

 

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z 

Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej  

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej 

jako „Platforma”)  pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo  

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie 

elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.  

3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których 

pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.  

4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i 

otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.  

5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na 

platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie 

może trafić do folderu SPAM.  

6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów 

elektronicznych (Dz. U. z 3 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa 

niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:  

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,  

b) 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 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,  

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,  

d) włączona obsługa JavaScript, 

 e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,  

f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,  

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany 

wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.  

7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej 

pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,  

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w 

szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za 

ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

        8.   Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania  

wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy 

użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje   

        9.  Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków  

komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

IX. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

 

 Patrycja Műller 

 

X. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.01.2023 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w 

SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody 

na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni [art. 307 ust. 2]. 

https://platformazakupowa.pl/pn/kocborowo
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
1
 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą [art. 307 ust. 3]. 

 

XI. Sposób przygotowania oferty 

 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, 

.odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

3. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 

dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za 

pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 

przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

5. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

6. Do oferty należy dołączyć:  

6.1. Zaświadczenie o wpisaniu do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność lub o 

zatwierdzeniu do prowadzenia przedmiotowej działalności przez właściwy organ, lub o wpisaniu do rejestru zakładów 

podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

6.2. Decyzję o dopuszczeniu środka transportu, będącego do dyspozycji wykonawcy, do przewozu artykułów spożywczych 
pochodzenia zwierzęcego w tym mrożonek. 

6.3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 
6.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia;  

6.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;  

7. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

8.  Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.  

9. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie 

elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także 

złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o 

notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego.  

 

XII. Sposób oraz termin składania ofert  

 

1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.12.2022 r., do godz. 10:00. 

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

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

5. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem kanału elektronicznej komunikacji pod adresem: www.platformazakupowa.pl 

na stronie danego postępowania. Sposób przygotowania oferty został opisany w rozdziale XI. 

 

XIII. Termin otwarcia ofert  
 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2022 r., o godzinie 11:00.  

2. Otwarcie ofert jest niejawne.  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania 

informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

                                                           
1
 t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić 
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4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje 

o:  

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postepowania.  

 

XIV. Podstawy wykluczenia  

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się , z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę :  

1.1 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, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępczego 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) pracy małoletnich cudzoziemców, 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;  

1.2. 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 1.1;  

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;  

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się  o zamówienia publiczne;  

1.5. 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;  

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, 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.  

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

 

XV. Sposób obliczenia ceny  
 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ, 

jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i 

usług (VAT).  

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.  

3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, 

obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki 

podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 

ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).  

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).  
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XVI. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.  

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone 

oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen 

wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich 

ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Jeżeli zostanie 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 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania 

kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę  podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć .  

7. W ofercie, o której mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek:  

7.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego;  

7.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą  prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego;  

7.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

7.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  

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

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego 

oferta otrzymała najwyższą  ocenę , do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 

oferty.  

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej 

zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą  przesłanki do unieważnienia 

postepowania.  

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego  

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż  5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć  umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i 

terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 

projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. 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 albo unieważnić  postepowanie.  

 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują  Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 

ponieść  szkodę  w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność  Zamawiającego, podjętą  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na 

projektowane postanowienie umowy;  

2.2. zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.  

3. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę  wnosi się  do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” pzp. 
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XIX. Załączniki do SWZ  

 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki:  

- Formularz oferty - Załącznik nr 1;  

- Formularz asortymentowo – cenowy - załącznik nr 2; 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 3; 

- Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 4; 

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


