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BESKIDZKI ZESPÓŁ LECZNICZO REHABILITACYJNY 

SZPITAL OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ 

43-384 JAWORZE UL. SŁONECZNA 83 

 

              Zatwierdzam    Znak sprawy: ZP/PN/2/2014 

                 Dyrektor 

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

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

na: 

zakup i dostawę artykułów spożywczych 

dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 2 części: 

 

I część zamówienia –mleko i produkty nabiałowe; 

II część zamówienia –warzywa i owoce; 

 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie art. 39 

 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej również PZP  

oraz przepisów wykonawczych do PZP 

 

 

 

 

 

CPV:                     

15500000-3 – mleko i produkty nabiałowe 

03200000-3 – warzywa i owoce 

 

 

 

 

 

 

 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. 

 

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia.                                                                                             

 

 

 

        Jaworze, dnia 17.01. 2014  
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ZAMAWIAJĄCY:     

Beskidzki Zespół Leczniczo – Rehabilitacyjny  

Szpital Opieki  Długoterminowej w Jaworzu 
43-384 Jaworze  ul. Słoneczna 83 

tel.(033)817-21-66 ( - 67);    tel./fax (033) 817-34-63;  

 e-mail: bzlr-bb@wizja.net.pl; 

 www.rehabilitacja-jaworze.com.pl;    

 REGON:  000297603 ; NI P:  937-14 - 94 –573 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

 W sprawach nieuregulowanych w SIWZ pierwszeństwo mają przepisy PZP i aktów 

wykonawczych do PZP. 

    

Rozdział I.  Przedmiot zamówienia    

Przedmiot zamówienia stanowi zakup i dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w 

Jaworzu z podziałem na 2 części: 

I część zamówienia – mleko i produkty nabiałowe; 

II część zamówienia –warzywa i owoce; 

 

 

Rozdział II. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych w asortymencie i 

ilościach podanych w formularzach asortymentowo – cenowych stanowiących załączniki od 2-3 

do SIWZ, z podziałem na poszczególne części, z których każda stanowi odrębny przedmiot 

zamówienia. 

2. Dostawa następować będzie, na podstawie odrębnych zleceń, w ciągu trwania umowy dla części 

I, cz. II, dwa razy w tygodniu tj. wtorek i piątek z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,  

w godz. od 7ºº do 10ºº w ilościach podanych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego 

drogą  telefoniczną, z jednodniowym wyprzedzeniem. 

3.    Za zgodą zamawiającego przedmiot postępowania dostarczany w opakowaniach może posiadać 

inna gramaturę z zastrzeżeniem, że zachowana zostaje jakość i wartość przeliczeniowa. 

4.   Zamówienia są realizowane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w ilościach zgłaszanych przez 

Zamawiającego, średnio dwa razy w tygodniu. Zamawiający nie ma obowiązku składać 

zapotrzebowań - ilość i terminy zapotrzebowań zależą wyłącznie od woli Zamawiającego. 

5. Dostawa realizowana będzie środkiem transportu Wykonawcy i na jego koszt.  

6. Dostarczany towar powinien być w początkowym terminie przydatności do spożycia. 

7. Do każdej partii towaru należy dołączyć datę produkcji, datę spożycia lub minimalnej trwałości, 

informację o warunkach przechowywania oraz producencie. 

8. Wraz z przedmiotem zamówienia Wykonawca winien dostarczyć w niezbędnym zakresie, 

instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania, jeżeli dostarczone 

produkty wymagają szczególnych warunków magazynowania i przechowywania. 

9. Produkty muszą odpowiadać standardom i być zgodne z wymaganiami Polskich Norm 

przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz system HACCP.  

10. Stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy PZP, Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji w postaci 

możliwości zamówienia dodatkowo do 20% artykułów spożywczych, stanowiących przedmiot 

zamówienia w cenach jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy, na warunkach i w 

terminach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do SIWZ), a Wykonawca zobowiązuje 

się uprawnienie to zrealizować w razie skorzystania z niego przez Zamawiającego. 

 

Rozdział III. Termin wykonania zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia na poszczególne części dostaw: 

W zakresie cz. I,II – 12 miesięcy od dnia zawarcia stosownej umowy. 

http://www.rehabilitacja-jaworze.com.pl/
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Miejsce: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w 

Jaworzu, ul. Słoneczna 83. 

 

Rozdział IV. Warunki realizacji zamówienia. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 

2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert częściowych na określone w załącznikach od 2 do 3 części zamówienia (2 

części). Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą dowolną ilość części. Części określone w 

załącznikach od 2 do 3 SIWZ nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające 

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w danej części zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Szczegółowe zasady podpisania, realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są we wzorze 

umowy - załącznik nr 4 do SIWZ. 

6. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że żadna część zamówienia nie może być 

powierzona podwykonawcom. 

 

Rozdział V.  Warunki udziału w postępowaniu  

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w 

art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj.: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, co stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, 

tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy w tym okresie wykonali lub wykonują (w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie: 

a) jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w 

szczególności mleka i produktów nabiałowych o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto 

– dotyczy części nr 1 Zamówienia, co stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

b) jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w 

szczególności owoców i warzyw o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto – dotyczy 

części nr 2 Zamówienia, co stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 

 

 

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną cześć zamówienia mogą wykazania się 

w/w doświadczeniem i wiedzą w zakresie realizacji jednej umowy lub wielu umów. 

 
Zamawiający  dokona oceny spełnienia w/ w warunku  na podstawie oświadczenia, o którym 

mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 1)SIWZ oraz wykazu i dokumentów określonych w rozdziale 

VI ust. 2 pkt. 2) SIWZ, według formuły „spełnia - nie spełnia” . 

1) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie uszczegóławia w/w warunku, dokona oceny jego spełnienia na podstawie 

oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI. ust. 2 pkt. 1) SIWZ, według formuły „spełnia - 

nie spełnia”  

2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: 

- dla części nr 1 – 20 000,00 zł 

- dla części nr 2 – 7 000,00 zł 
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W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi spełnić 

warunek przynajmniej dla jednej części zamówienia o najwyższych wymaganiach, co do 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ust.1 i ust. 2 ustawy PZP. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z 

Wykonawców musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, przy czym warunki dotyczące 

niezbędnego potencjału technicznego, osobowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji 

przedmiotu zamówienia będą oceniane łącznie w odniesieniu do łącznego potencjału 

występujących wspólnie wykonawców. 

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w 

SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać 

jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.  

   

 

Rozdział VI. Dokumenty, jakie należy załączyć do składanej oferty na potwierdzenie  

                       spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
 

 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ustawy PZP, Wykonawca winien dołączyć do oferty: 

 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o zamówienie 

publiczne z powodów wskazanych w art. 24 ustawy PZP złożone na druku, stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ, 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W 

przypadku dołączenia do oferty wydruku komputerowego z Centralnej Informacji KRS musi 

on posiadać cechy określone w § 9 ust. 2 w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 

27 grudnia 2011r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru 

Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i 

wydania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnionych informacji o 

podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z 

danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011r. nr 297 poz. 1760). 

c) Informację o tym, że nie należy/należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 

pkt 5 PZP, stanowiącą załącznik nr 81 do SIWZ oraz, w przypadku wskazania, iż 

Wykonawca należy do takiej grupy, listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ., 

d) Zamawiający zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień 

dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 istniejących między 

przedsiębiorcami w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy, 

 

 

  W celu potwierdzenia spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy załączyć:  

 

1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, złożone na 

druku, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; 

2) wykaz wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 

dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
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wykonania i odbiorców, oraz z złączeniem dokumentu potwierdzającego, iż te dostawy zostały 

wykonane należycie tj. zawierający co najmniej: 

a) jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w 

szczególności mleka i produktów nabiałowych o wartości co najmniej  20 000,00 zł brutto – 

dotyczy części nr 1 Zamówienia, co stanowi załącznik nr 2 do SIWZ; 

b) jedną umowę obejmującą swoim zakresem dostawę produktów spożywczych w 

szczególności owoców i warzyw o wartości co najmniej 7 000,00 zł brutto – dotyczy części 

nr 2 Zamówienia, co stanowi załącznik nr 3 do SIWZ; 
3) opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  na kwotę co najmniej: 

a) dla części nr 1 – 20 000,00 zł 

b) dla części nr 2  – 7 000,00 zł 

 

 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy PZP). 

 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

         a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokumenty te powinny być 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert.          

 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania.          

  Ponadto do oferty należy załączyć: 

a. formularz ofertowy ( załącznik nr 1 do SIWZ);  

b. wykaz dostaw (załącznik nr 7 do SIWZ); 

c. zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 4 do SIWZ); 

d. w zależności od części, na którą składana jest oferta wypełniony odpowiedzi 

formularz asortymentowo-cenowy ( załączniki od 1 do 3 do SIWZ). 

 Brak jakichkolwiek z wymaganych załączników lub złożenie ich w niewłaściwej formie 

spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP oraz art. 87 PZP. 

 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenie kserokopii może być dokonane przez urząd 

wystawiający zaświadczenie, notariusza lub przez wykonawcę składającego ofertę. 

 

Rozdział VII. Dialog techniczny. 

 Dialog techniczny w niniejszym postępowaniu nie był prowadzony 

 

 

Rozdział VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą. 
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1. Na podstawie art. 27 ust.1 PZP Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami 

oprócz formy pisemnej również w formie faksu nr 33/817-34-63 lub drogą elektroniczną bzlr-

bb@wizja.net.pl. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski. Zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 700 

–1435) upoważniona jest: w sprawie przedmiotu zamówienia – Wiesława Krutak – dietetyczka; w 

sprawie procedury zamówienia publicznego Ewa Hajman – Referent ds. zamówień publicznych. 

Rozdział IX. Tryb udzielania wyjaśnień w sprawach dotyczących  SIWZ  

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz 

informacje przekazywane będą pisemnie, faksem lub poczty elektronicznej. Za datę powzięcia 

wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą 

faksu lub poczty elektronicznej potwierdzając ten fakt za pomocą faksu lub poczty 

elektronicznej. 

2. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. 

3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert, tj. do dnia 22.01.2014 r. do godz. 24ºº. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 

 

 

 

 

Rozdział X.  Tryb wprowadzania ewentualnych zmian w SIWZ 

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 

do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. Zostanie przesłane wszystkim 

wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio od Zamawiającego oraz umieszczone zostanie 

na stronie internetowej i będzie dla nich wiążące. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi 

niezwłocznie każdego z uczestników postępowania.  

2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którzy pobrali SIWZ 

bezpośrednio od Zamawiającego oraz umieszczone zostanie na stronie internetowej. 

 

Rozdział XI. Termin związania ofertą 

Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert. 

 

Rozdział XII. Informacje dotyczące wadium 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty  

Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

1. Każdy Wykonawca (lub podmioty występujące wspólnie) może złożyć tylko jedną ofertę, 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Złożenie przez jednego Wykonawcę lub podmioty występujące wspólnie, więcej niż jednej 

oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie. 

2. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy: 

a) na wszystkich stronach (zapisanych) oferty, 

b) na załącznikach, 

c) w miejscach, w których Wykonawca naniósł zmiany. 
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3. Dokument zawierający upoważnienie do podpisania oferty powinien być dołączony do oferty, o 

ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (wydruku CEIDG lub 

odpisu/wydruku z Krajowego Rejestru Sądowego). 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

Wykonawcy (pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale). 

5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii potwierdzonej 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty lub 

poświadczone za zgodność z oryginałem ich kopie oraz oświadczenia wynikające z jej treści. 

Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do 

reprezentowania Wykonawcy, datą i opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”. 

7. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentów jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. 

8. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności (zgodnie z art. 9 ust. 2 PZP). 

9. Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych 

należy dostarczyć przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. 

10. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej przy użyciu nośników pisma nie 

ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. 

11. Załączniki do SIWZ stanowiące jego integralna część, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

ofercie. Załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku ściśle według 

warunków i postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

12. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się aby były  parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. 

13. Do oferty należy załączyć spis treści. 

14. Wszystkie strony oferty należy ponumerować, trwale spiąć i ostemplować pieczątką 

firmową lub imienną (dotyczy stron zapisanych oraz wszelkich załączników). 

15. Dokumenty i informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w myśl art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. 

zmianami), które nie mogą być udostępniane - powinny być oznaczone klauzulą: 

„Tajemnica Przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji” i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób 

trwały. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PZP 

16. Kopertę należy zaadresować: 

 

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej 

43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE 

Znak sprawy ZP/PN/2/2014 

Oferta na: 

 

zakup i dostawę artykułów spożywczych 

dla potrzeb Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpital Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu z podziałem na 5 części: 

 

I część zamówienia –mleko i produkty nabiałowe; 

II  część zamówienia –warzywa i owoce; 

 

Część …… * Zamówienia 
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………………………………………………………………………………… 

Nie otwierać przed dniem 27.01.2014 r. godz. 09:30. 

Ilość stron.........(określić ile stron znajduje się w kopercie) 

*wpisać  część lub części oraz tytuł (y)  na którą (e) składana jest oferta 

 

Rozdział XIV.  Informacje dotyczące miejsca i terminu składania ofert.  

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami określonymi w Rozdziale XII. SIWZ 

oraz opatrzonych wyraźną uwagą „NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE” należy złożyć w 

Sekretariacie Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w terminie do dnia 27.01.2014 r., do godz. 09:00 

2. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie. 

3. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe jej 

otwarcie. 

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona nie zwłocznie  Wykonawcy bez otwierania. 

Przedłużenie terminu składania ofert dopuszczalne jest tylko przed jego upływem. 

 

 

 

 

Rozdział XV. Miejsce i tryb otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie 

Dyrekcji Beskidzkiego Zespołu Leczniczo – Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki 

Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83 w dniu 27.01.2014 r. o godz. 09.30 

2. Otwarcie ofert jest jawne. 

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia 

4. W trakcie otwarcia ofert zostaną ogłoszone, co najmniej: 

a) nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

b) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 

płatności zawartych w ofertach. 

 

 

Rozdział XVI. Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny 

 

1. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:  

 

 kryterium – cena  (odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia). 

Cena oferty zostanie przeliczona na wartości punktowe, uwzględniając wagę  

 

kryterium cena = 100 % i stosując wzór:  

nC

C
WpunktowaWart min.   · 100 pkt.  

      W - waga kryterium 

Cmin - cena minimalna w zbiorze ofert 

Cn - cena danej oferty 

 

2. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia: 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

a) odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w PZP, 
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b) jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru, przy czym ocena 

ofert będzie dokonywana odrębnie dla każdej części zamówienia. 

 

Rozdział XVII.  Opis sposobu obliczania ceny oferty 

 

 W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty w świetle kryterium ceny, Zamawiający do 

porównania ofert będzie brał pod uwagę cenę brutto;  

 Cena oferty musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem 

podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. 

Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SIWZ)  

oraz w zależności od składanej oferty na daną cześć odpowiednio załączniki nr 2-6 do SIWZ 

dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 

Obliczone ceny zaokrąglamy do dwóch miejsc po przecinku oraz wartość umowy 

wyliczamy zgodnie z: 

a) z ceny jednostkowej netto wyliczana jest cena jednostkowa brutto; 

b) cena jednostkowa brutto x ilość. 

 

 W celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, Zamawiający do porównania ofert będzie brał pod 

uwagę cenę brutto każdej części zamówienia. 

 Wymagane jest by cena podana w ofercie obejmowała koszty całości zamówienia określonego w 

SIWZ. 

 Waluta ceny oferowanej w PLN. 

 Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę są ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

 Składający ofertę przedstawia w ofercie cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.  

  Błąd w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP. 

 

 

 

Rozdział XVIII.   Sposób oceny ofert 

1. Po zakończeniu części jawnej – Zamawiający dokona wstępnej weryfikacji ofert, które części są 

jawne i mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W dalszej części dokona 

badania ofert. 

2. Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego bada czy Wykonawcy nie podlegają 

wykluczeniu (nie złożyli wymaganych dokumentów podmiotowych i oświadczeń o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu). Następnie Komisja sprawdza oferty Wykonawców 

niewykluczonych i odrzuca oferty nie spełniające wymagań i warunków określonych w SIWZ. 

Komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych, 

zgodnie z kryterium określonym w rozdziale XV. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony na podstawie art.24 PZP. 

4. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które będą ważne i nie będą podlegały 

odrzuceniu na podstawie art. 89 PZP. 

5. Zamawiający dokona oceny zgodności ofert z treścią SIWZ na podstawie analizy dokumentów, 

które Wykonawca przedłożył w ofercie.  

6. Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów wg kryteriów podanych 

w rozdziale XV. 

7. Ocena ofert będzie dokonywana odrębnie dla każdej części zamówienia. 

 

 

Rozdział XIX.  Informacje o formalnościach po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy. 

1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
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a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano i uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) i adresy wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację, 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie  faktyczne  i prawne, 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie  zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 PZP, po którego upływie umowa w 

sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie art. 94 PZP, którego oferta spełnia 

warunki określone w PZP i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana 

za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria. 

3.  Po uprawomocnieniu wyniku postępowania zgodnie z art. 94 ust.1 PZP Zamawiający wezwie 

Wykonawcę do podpisania umowy.  

 

Rozdział XX. Istotne postanowienia umowy 

1. Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera 

Załącznik nr 4 – wzór umowy. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

3. W załączniku nr 2- 3 do SIWZ, dopuszczalna jest zmiana nazwy asortymentu zgodnie ze złożoną 

ofertą bez naruszenia wymagań zamawiającego i treści oferty. 

4. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 

zmianę umowy w następujących przypadkach: 

  1) wystąpi siła wyższa uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie przedmiotu zamówienia. W 

takim przypadku strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej 

umowy o czas, w jakim siła wyższa uniemożliwiała wykonanie obowiązków Stron, 

2) wystąpi brak na rynku dostępnych towarów lub materiałów służących do ich wytworzenia, 

oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi towarami lub 

materiałami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ lub wystąpią inne 

obiektywne okoliczności uniemożliwiające spełnienie przez Wykonawcę świadczenia 

określonego w umowie; w takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający postanowią o 

zmianie przedmiotu zamówienia lub sposobu świadczenia albo terminu wykonania umowy (o 

czas trwania ww. okoliczności), bądź też wysokości wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w 

umowie. 

3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za realizację 

umowy ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego). 

4)wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wykonania umowy, 

a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz nie są zmianami istotnych 

postanowień umowy, 

5)wystąpi zmiana stawek celnych lub podatkowych powodująca, że wykonanie zobowiązania 

wiąże się z rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, 

6)wystąpi zmiana przepisów prawa, powodująca, że wykonanie zobowiązania wiąże się z 

rażąco wysokimi kosztami, wówczas dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia. 

 

 

Rozdział XXI. Środki ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP przysługują Wykonawcom, a także 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Środkami ochrony prawnej są: 

a) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub 
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zaniechaniu czynności, do których jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie 

przysługuje odwołanie (art. 181 PZP); 

 b) odwołanie (przysługujące na zasadach i składane w trybie określonym w art. 180 i n. PZP, ); 

c) skarga do sądu (przysługująca na zasadach i składana w trybie określonym w art. 198a i n. 

PZP). 

 

Rozdział XXII.  Jawność postępowania 

1. Dokumentacja postępowania zostanie udostępniona Wykonawcom w trybie przewidzianym w 

art. 96 Ustawy PZP. 

2. Zamawiający udostępni wskazane dokumenty na pisemny wniosek. 

3. Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i informacji 

oraz osobę, przy której obecności dokonana zostanie czynność przeglądania.  

 

Rozdział XXIII Załączniki do SIWZ, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz 

ofertą  

 

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy dla części 2 Zamówienia - mleko i 

produkty nabiałowe stanowiący załącznik nr 1 do umowy;  

Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy dla części 4 Zamówienia - warzywa i 

owoce stanowiący załącznik nr 1 do umowy; 

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór umowy;  

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z 

postępowania o zamówienie publiczne z powodów wskazanych w art. 24 ustawy PZP; 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP; 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw; 

Załącznik 8 do SIWZ– oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej; 

Załącznik 8(1) do SIWZ- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
 

 

 

 

 


