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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163720-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Lądek Zdrój: Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
2021/S 065-163720

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 000288283
Adres pocztowy: Lądek Zdrój, ul. Wolności 4
Miejscowość: Lądek Zdrój
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 57-540
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kostecka
E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl 
Tel.:  +48 748115470
Faks:  +48 748115470
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: podmiot leczniczy – spółka akcyjna Województwa Dolnośląskiego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A.
Numer referencyjny: ZP.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV
15000000 Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole 
S.A. w podziale na części:
I: sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1a.,
II: sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 
1b,
III: sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1c,
IV: sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. 1d,
V: sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1e,
VI: sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. 
nr 1f,
VII: sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. 1h,
VIII: sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1h.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1a
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15100000 Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i produktów mięsnych dla Uzdrowiska Lądek-
Długopole S.A. wg zał. nr 1a. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1b
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15200000 Ryby przetworzone i konserwowane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ryb przetworzonych i konserwowych dla Uzdrowiska Lądek-
Długopole S.A. wg zał. nr 1b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
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się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1c
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich dla Uzdrowiska Lądek-Długopole 
S.A. wg zał. nr 1c. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
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jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. 1d
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
15321000 Soki owocowe
15330000 Przetworzone owoce i warzywa
15331400 Warzywa konserwowane i/lub puszkowane
15332100 Przetworzone owoce
15332200 Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15332400 Owoce konserwowane

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw przetworzonych dla Uzdrowiska Lądek-
Długopole S.A. wg zał. 1d. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
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się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1e
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15800000 Różne produkty spożywcze
15812100 Wyroby ciastkarskie
15820000 Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
15831200 Cukier biały

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych dla Uzdrowiska Lądek-
Długopole S.A. wg zał. nr 1e. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
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zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1f
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03200000 Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03220000 Warzywa, owoce i orzechy
03221000 Warzywa

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy owoców i warzyw (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska 
Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1f. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
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jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1g
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
03212100 Ziemniaki

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy ziemniaków (wg notowań giełdy) dla Uzdrowiska Lądek-
Długopole S.A. wg zał. nr 1g. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
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jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1h
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
15112000 Drób

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Lądek Zdrój, Długopole Zdrój.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy drobiu dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. wg zał. nr 1h. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp. 
Zamówieniem podstawowym objęta jest realizacja 70 % części zamówienia określonego w zał. formularzach 
cenowych od 1a do 1h do SWZ. Realizacja prawa opcji polegać będzie na zwiększeniu ilości zamówienia 
podstawowego. Chęć skorzystania z prawa opcji nie będzie wymagać zawarcia aneksu do umowy, odbywać 
się będzie w oparciu o skierowane do wykonawcy w formie pisemnej zgłoszenie oraz poprzez formularze 
zamówienia. W razie niewykorzystania umowy w wysokości ponad 70 % jej wartości wykonawcy nie przysługują 
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jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. Zamówienie opcjonalne realizowane będzie na zasadach przewidzianych 
dla zamówienia podstawowego.
2. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w następujących okolicznościach:
— sytuacja pandemiczna pozwalającą na prowadzenie działalności przez zamawiającego,
— zamawiający uzależnia stopień wykorzystania ilości umownych towarów od liczby pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
I. Wykaże się dostawami wykonanymi a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanymi, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okresy wyrażone powyżej liczy się wstecz od dnia w 
którym upływa termin składania ofert.
Zamawiający wymaga wykazania się dwiema dostawami produktów spożywczych o wartości brutto na co 
najmniej każda:
— 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 1,
— 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla części 2,
— 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 3,
— 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 4,
— 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) dla części 5,
— 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla części 6,
— 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla części 7,
— 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla części 8.
Każda z części zamówienia jest oceniana oddzielnie, wykonawca składający ofertę na kilka części powinien 
wykazać się dwiema dostawami o najwyższych żądanych wartościach.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie postanowienia dla postępowania zawierają projekty umów stanowiące załączniki do SWZ: 3a, 3b, 3c i 
3d oraz opis przedmiotu zamówienia wg zał. nr 2 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający wyznacza termin krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej na podstawie art. 138 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.2019, poz. 2019 ze zm. – dalej „Pzp”), gdyż składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 Pzp.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 11:15

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Lądek Zdrój, ul. Wolności 4, Dział zamówień Publicznych i Zaopatrzenia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest: Anna Kostecka.
2. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem (platformazakupowa.pl) i 
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Nie ma obowiązku organizacji publicznej sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Marzec 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Uzdrowisko Lądek-Długopole S.A.
Adres pocztowy: ul. Wolności 4
Miejscowość: Lądek Zdrój
Kod pocztowy: 57-540
Państwo: Polska
E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl 
Tel.:  +48 748115470
Faks:  +48 748115470
Adres internetowy: www.uzdrowisko-ladek.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
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 Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed 
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia
9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
10. 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 niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej.
11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.
12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby 
lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, 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.
13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych 
w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Adres pocztowy: ul. Wolności 4
Miejscowość: Lądek Zdrój
Kod pocztowy: 57-540
Państwo: Polska
E-mail: anna.kostecka@uzdrowisko-ladek.pl 
Tel.:  +48 748146434
Faks:  +48 748115470
Adres internetowy: https://platformazakupowa.pl/ladek-dlugopole

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/03/2021
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