
 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

SZPITAL POWIATOWY IM. A. WOLAŃCZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p. na 

USŁUGĘ pn. 

 
Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki 

Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi. 

Nr postępowania: SP.8.2021  

ZŁOTORYJA, 04.08.2021 R. 



 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Strona 2 z 45 

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

SZPITAL POWIATOWY IM. A. WOLAŃCZYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

UL. HOŻA 11, 59-500 Złotoryja 

Tel.: 76 877 95 74,  

NIP: 7272794963 

Adres poczty elektronicznej: /Szpitalwolanczyka/SkrytkaESP 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 

https://bip.szpitalzlotoryja.pl/p,70,zamowienia-powyzej-130-tysiecy-zlotych 

 

Godziny pracy: od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku.   

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: „Miniportalu” – należy przez 

to zrozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień 

publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń. 

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1)  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka     

Sp. z o.o.  z siedzibą w Złotoryi, Ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja tel. 76 877 95 74,  

2)  W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem:  

 Ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, email: iod@szpitalzlotoryja.pl 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i 

udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, 

dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.  

4)  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:  

https://www.google.com/search?q=szpital+powiatowy+w+złotoryi&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.54878652j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://bip.szpitalzlotoryja.pl/p,70,zamowienia-powyzej-130-tysiecy-zlotych
https://www.google.com/search?q=szpital+powiatowy+w+złotoryi&oq=&aqs=chrome.0.69i59i450l8.54878652j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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                     a)    Ustawa z dnia 11 września 2019 r. prawo Zamówień Publicznych. 

                     b)   Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

                       c)    Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku       

                          prawnego ciążącego na administratorze. 

5)  Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności 

osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania; Zasada 

Jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których 

mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych), 

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. 

7)  Posiada Pani/Pan prawo: 

a)  Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku, gdy wykonanie tego obowiązku, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowane 

żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu).  

b)  Prawo żądania sprostowania danych ( wykonanie tego obowiązku nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników). 

c)  Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, 

w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. 

d)      Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego). 

8)  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

danych Osobowych ul. Stawki2, 00-913 Warszawa 

9)  Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 

10)  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11)  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy 

PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

12)  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego. 
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13)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,  

b) inne podmioty, o których mowa w pkt. 5. 

14)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 

III.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim.  

2.     Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

Pzp. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

3.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

4. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w 

art. 3 ustawy Pzp.   

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

9.   Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują osoby wykonujące następujące 

rodzaje czynności:  przygotowywanie posiłków (szef kuchni, kucharze).  

10. Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju czynności związanych z realizacją zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; sposobu 

weryfikacji zatrudnienia tych osób; uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania 

przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącymi Załącznik nr 

7 do SWZ. 

11.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań, o których mowa w art. 96 p.z.p.  



 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Strona 5 z 45 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów 

Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w 

Złotoryi polegające na przygotowaniu i dostarczeniu w dni robocze posiłków składających się ze: 

a) Śniadania – np.: kanapki, jogurt, ciasto, sałatka, sok owocowo-warzywny,  

b) Obiadu: zupa i drugie danie z dodatkiem jarzyn i soku/napoju, 

c) Podwieczorka: np.: deser, owoce itp. 

dla maksymalnie 15 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Hoża 11 w Złotoryja. 

1) Wykaz diet i wymagań Zamawiającego dotyczących żywienia: 

Wykonawca w dni robocze dostarczy wyżywienie z uwzględnieniem diet: 

a) dieta podstawowa (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-960 kcal, śniadanie: 

około 200-240 kcal)- 60% 

b) dieta cukrzycowa (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-900 kcal, śniadanie: około 

200-220 kcal)- 20% 

c) dieta lekkostrawna (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-960 kcal, śniadanie: około 

200-240 kcal)-20% 

ułożone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. 

2) Kaloryczność posiłków wynosić będzie:  

a) Śniadania - 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego, 

b) Obiad - 40 %  dziennego zapotrzebowania energetycznego. 

3) Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, 

wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi 

regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu 

modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenie. 

4) Wykonawca zapewni zgodność przygotowywanych posiłków z sugestiami przekazanymi przez 

dietetyka. 

5) Menu będzie konsultowane z dietetykiem DDOM Zamawiającego. 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez 

lekarza Zamawiającego.  

7) W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków (papkowate, 

przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem tłuszczu, białka, błonnika i składników 

mineralnych. 

8) Posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych w tzw. Lunch Box opisanych nazwą 

diety. 
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2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  
       55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków,   

55520000-1 – Usługi dostarczania posiłków,   

55322000-3  - Usługi gotowania posiłków,    

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5.  Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), 

stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

V. WIZJA LOKALNA 

 

1.     Nie dotyczy przedmiotowego postępowania.  

VI. PODWYKONAWSTWO 

1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2.  Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. (art. 281 ust. 2 pkt 15)   

3.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: 24 miesiące od dnia zawarcia umowy nie dłużej jak do 

31.07.2023 r.  

2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ. 

VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 



 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Strona 7 z 45 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada decyzję właściwego Państwowego  

Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą, że zakład, w którym będą przygotowywane posiłki 

przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia 

higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie produkcji posiłków oraz usług 

cateringowych, zezwalającej na prowadzenie w/w działalności. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4)  zdolności technicznej lub zawodowej:      

       Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada środek transportu pozwalający na przewóz  

       żywności zgodnie z wymogami higieniczno – sanitarnych, który zostanie potwierdzony  

       zaświadczeniem wydanym przez właściwego Państwowego  Inspektora Sanitarnego.  

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców.    

4.  Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 

negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 Pzp: 

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,  
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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) 31 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 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; 

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 Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który 

należący z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
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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)  Zamawiający nie wprowadza w tym postępowaniu dodatkowych podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 109. 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

3.     Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielnie zamówienia. 

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, wezwie wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od 

dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, obejmują: 

1) Wykaz posiadanych środków transportu przystosowanych do przewozu żywności zgodnie  

z wymogami higieniczno – sanitarnych oraz zatwierdzonych przez właściwego Państwowego  

Inspektora Sanitarnego, których Wykonawca będzie używał do realizacji zamówienia, 

potwierdzony odpowiednim zaświadczenie/decyzją wydaną przez  właściwego Państwowego  

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,  

2) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; 

3) Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającego, ze zakład, w 

którym będą przygotowywane posiłki przeznaczone dla pacjentów spełnia konieczne 

wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w zakresie 

produkcji posiłków oraz usług cateringowych, zezwalającej na prowadzenie w/w działalności. 

4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o aktualności 

informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym składanym na podstawie art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 5 do SWZ. 

5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 

grudnia 2020 r. 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. 

XI.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 
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2.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Jednocześnie, do oferty należy 

załączyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z 

katalogiem dokumentów określonym w Rozdziale X SWZ.   

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, 

aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

6.  UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

XII.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
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potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia i 

dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3.     Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia 

do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

4.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji 

których te zdolności są wymagane (oświadczenie zawarte jest w Formularzu oferty zał. Do SWZ). 

5.      W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, 

dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

6.     Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

XIII.SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.  Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a 

Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).   

2.        Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 

1)    Przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP 

uhttps://epuap.gov.pl/wps/portal; adres elektronicznej skrzynki podawczej:  

„/Szpitalwolanczyka/SkrytkaESP”.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. 

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.  

3.      Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Strona 13 z 45 

dostępnym pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP. 

4.      Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

5.      Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

6.       Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, 

oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP.  

7.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.  

8.       Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.  

9.    Składanie oferty w formie elektronicznej: 

- forma elektroniczna – warunki zachowania elektronicznej formy są określone w art. 78¹ 

ustawy z 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) – dalej k.c. Zgodnie z tym 

przepisem do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie 

oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opstrzenie go kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym 

- postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym – status podpisu zaufanego oraz 

zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) – dalej 

i.d.p.r.z.p. Zgodnie z ta ustawą, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność i 

integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw 

informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka 

identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt. 1 i.d.p.r.z.p; 

- postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym – status podpisu osobistego oraz 

zasady jego wydawania i użytkowania określa ustawa z dnia 6.08.2010 r. o dowodach 

osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). Zgodnie z tą ustawą, podpis osobisty to zaawansowany 

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt. 11rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług 

zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP


 
 

Projekt " Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o. w Złotoryi" nr RPDS.09.03.00-02-00013/20  współfinansowany ze środków 
 Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Strona 14 z 45 

dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego. Opatrzenie 

danych podpisem osobistym wywołuje w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny 

równoważny podpisowi własnoręcznemu.   

10.  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: 

.pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odti opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

11. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 

Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

12.  Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

13. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub 

podpisu zaufanego.  

14. 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.  

15.  Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich 

utajniania.  

16. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej na miniPortalu, dokumenty stanowiące  

      tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu  

      nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny  

     zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne”.  

    Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa  

     oraz nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

17.  ZŁOŻENIE, ZMIANA, WYCOFANIE OFERTY 

Składając ofertę w postaci elektronicznej – Ofertę należy złożyć na miniPortalu pod  

 adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

17.1. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 

1) Wykonawca składa ofertę poprzez: 

- Wypełnienie Formularza Oferty (informacje zawarte w SWZ). 

- Dodanie dokumentów (załączników) określonych w niniejszym SWZ - podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. 

3) Wykonawca załączając dokument oznacza czy jest on: „Tajny” – dokument stanowi 

„tajemnice przedsiębiorstwa” lub opcję „Jawny” – niestanowiący tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji.  

17.2. Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. Po upływie 

terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie możliwe. 

18.   Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany    

         ani wycofania złożonej oferty.  

19.   Korzystanie z miniPortalu jest bezpłatne.  

Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 

podpisana podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą 

reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na 

podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

20.  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

      1) w zakresie proceduralnym: 

       - Kamila Brzozowska – Kierownik Wydziału Rozwoju, tel. 76 506 53 34. 

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

22.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert.  

23.  Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 22, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 22, 

Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

24.  Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o 

wyjaśnienie treści SWZ. 

25.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy 

przesłać za pośrednictwem miniPortalu. 
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       Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 

dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 

miniPortalu. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE 

SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ 

składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3.  Treść oferty musi być zgodna z warunkami zamówienia. 

4.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 

do SWZ; 

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy – 

wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 1); 

3)  dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy); 

4)     Wypełniony formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ 

5)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).   

5.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ. 

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. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

8.  W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na miniPortalu i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP
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9.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

10.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV.SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę łączną za realizację przedmiotu zamówienia na 

podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartą w SWZ oraz istotnych postanowień umowy 

określonych w niniejszym SWZ , ujmującą wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

Cena ofertowa powinna być podana zgodnie ze wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.     Zamawiający zastrzega, że ustalona całkowita wartość oferty jest wartością szacunkową, 

uzależnioną od ilości pacjentów i zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 30% 

łącznej wartości oferty, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw z tego tytułu. 

3.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

5.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

6.  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 2021 r. poz. 685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający 

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

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa powyżej, 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.  

7.     Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym  stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
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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 ustawy w związku z 

art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy).  

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium. 

XVII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11.09.2021 r. Pierwszym 

dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, 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.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVIII.SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.   Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w 

instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu do dnia 13.08.2021 r. do godziny 08:00. 

2.  O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3.  Otwarcie ofert następ w dniu 13.08.2021 r. o godzinie 10:00   

4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Do upływu terminu składania 

ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

5.  Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

6.  Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania 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 lub kosztach zawartych w ofertach. 
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7.    W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert 

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii. 

8.    Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

XIX.OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Jedynym kryterium oceny ofert, jakie Zamawiający przyjął w tym postępowaniu jest cena. Ma ona 

znaczenie w 100%. 

2. Sposób oceniania ofert: 

 W kryterium tym Zamawiającemu zależy aby oferty przedstawiały jak najniższy wskaźnik ceny.    

Maksymalną ilość punktów w kryterium „cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 

przyznana ofercie w kryterium „cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

 

cena najniższa brutto* 

C = ------------------------------------------------   x         max ilość punktów możliwych do                 

                            cena oferty ocenianej brutto           otrzymania (wg wagi kryterium tj. x 100   pkt 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

        gdzie:  C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena oferty”  

a)  Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez 

Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b)  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku 

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych, przez co należy 

rozumieć ofertę z najniższą ceną. 

5.    Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt. 

6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 

najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne. 

7.   W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
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XX.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego 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 prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.  W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4.  Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

XXI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII.INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

5.    Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który jest osobą fizyczną zobowiązany będzie do złożenia 

oświadczenia w celu ustalenia obowiązku stosowania przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). Jeżeli złożone oświadczenie 

potwierdzi obowiązek stosowania przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

projekt umowy zostanie zmodyfikowany o niezbędne zapisy dot. obowiązku ewidencjonowania 

godzin pracy i ilości godzin wykonywania przedmiotowej usługi. 
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6.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian treści zawartej umowy w przypadku, gdy 

konieczność ich wprowadzenia wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: 

technicznych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa, treści umów z 

podwykonawcami lub zmian podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne  dla uzyskania celu 

określonego w postanowieniach umowy zawartej z Wykonawcą. 

7.     Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy: 

a) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,  

b) jeżeli ogłoszony w dniu 20.03.2020 r. stan epidemii uniemożliwi realizację umowy strony mogą 

zawrzeć stosowny aneks, 

c) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 

8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia brutto określonego w umowie, jeżeli wystąpią następujące przesłanki:  

    a)    gdy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy.  

        W  takim przypadku cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające  

        po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie zmianie w taki sposób, aby cena netto  

       pozostała niezmieniona; 

     b)   ceny jednostkowe netto mogą ulec zmianie po upływie roku obowiązywania umowy w oparciu o 

wskaźnik inflacji ogłoszony przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku 

obowiązywania umowy zmianie ulec może wyłącznie ta część zamówienia, która pozostaje do 

realizacji w momencie wejścia w życie zmian przepisów.  

9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie trwania 

umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.  

10.  Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

11. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez naliczania kar 

umownych w przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z COVID-19, których nie można było 

przewidzieć w dniu podpisania umowy. 

XXIII.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 ustawy Pzp.  
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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 ustawy; 

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 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. 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). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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. 

8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. 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. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. 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 ustawy 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. 
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12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 

 

Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Załącznik nr 3 Wykaz posiadanych środków transportu 

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

Załącznik nr 5 

Załącznik nr 6 

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 7 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 
Sp. z o.o. 

 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

Wykonawca: 
 

NAZWA: 
 

 
 
 
NIP: 

WOJEWÓDZTWO: 

MIEJSCOWOŚĆ: 
 

KOD POCZTOWY: KRAJ: 

ADRES POCZTOWY (ULICA, NR DOMU I LOKALU): 
 

E-mail: 

Tel.: 

Faks.: 

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):  
□ mikro przedsiębiorstwem,      
□ małym przedsiębiorstwem,          

□ średnim przedsiębiorstwem, 
□ jednoosobowa działalność gospodarcza, 

□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, 
□ inny rodzaj 

Wykonawca reprezentowany przez:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

FORMULARZ OFERTY 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego        
w trybie podstawowym bez negocjacji, składamy ofertę na zadanie pn Świadczenie usług żywienia 
w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu 
Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi: 
 
Dzienny Dom  Opieki Medycznej Zamawiającego: 

L.p. Rodzaj posiłku 
Cena jednostkowa 

netto 
Cena jednostkowa 

brutto 

1.  Śniadanie ………………… ………………… 

2.  Obiad ………………… ………………… 
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3.  Podwieczorek ………………… ………………… 

Cena całodziennego wyżywienia jednego pacjenta: ………………… ………………… 

 

Wartość zamówienia dotycząca wyżywienia pacjentów DDOM Zamawiającego na okres  obowiązywania umowy 
do 31.07.2023 r. ustalona zostaje przy założeniu, że średnia szacunkowa dzienna  ilość pacjentów równa się 15 
a liczba dni do   31.07.2023 r. (bez weekendów, i dni ustawowo wolnych od pracy), w których będzie dostarczany 
posiłek równa się 512  i wynosi:   
 
(................................................................................... x 15) x 512  = ............................................ zł netto 
(cena całodziennego wyżywienia 1 pacjenta netto) 
 
(................................................................................... x 15) x 512 = ............................................ zł brutto 
(cena całodziennego wyżywienia 1 pacjenta brutto). 
 

* Zamawiający zastrzega, że ustalona całkowita wartość oferty jest wartością szacunkową, 

uzależnioną od ilości pacjentów i zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 30% 

łącznej wartości oferty, a Wykonawca oświadcza, że nie będzie rościł żadnych praw z tego tytułu. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne i niezbędne do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

specyfikacji. 

5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzam powierzyć następującym 

podwykonawcom: 

Lp. Wykaz części zamówienia Nazwa podwykonawcy 
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO
1)

 wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 

się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

11. Oświadczamy, że niniejszą ofertę składamy (właściwe zaznaczyć): 
 
□ samodzielnie 
□ jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) 

12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

wypełnić poniższą tabelkę oddzielnie dla każdego z Wykonawców ubiegających się o 

udzielenie zamówienia:  

NAZWA: 

NIP: 

WOJEWÓDZTWO: 

MIEJSCOWOŚĆ: 

 

KOD POCZTOWY: KRAJ: 

ADRES POCZTOWY (ULICA, NR DOMU I LOKALU): 

E-mail: 

Tel.: 

Faks.: 

Wykonawca jest (zaznaczyć właściwe):  
□ mikro przedsiębiorstwem, 
□ małym przedsiębiorstwem,    

□ średnim przedsiębiorstwem, 
□ jednoosobowa działalność gospodarcza, 

□ osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, 
□ inny rodzaj 

Wykonawca reprezentowany przez:  

……………………………………………………………………………………………………………………………….  
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) 

13. Informuję, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego (zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług). 

Poniżej wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, oraz podaję ich wartość bez 
kwoty podatku, wskazuję stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z moją wiedzą będzie 
miała zastosowanie: 
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nazwę (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………………...…………………………………………… 
wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………………….………………. 
stawka podatku od towarów i usług: .....................................................................................…………. 

* niepotrzebne skreślić 

14. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1./................................................................................................................................................. 

2./................................................................................................................................................. 

3./................................................................................................................................................. 

4./................................................................................................................................................. 

5./................................................................................................................................................. 

6./................................................................................................................................................. 

7./................................................................................................................................................. 

 

..................................................                                          ....................................................................... 
              data, miejscowość                                                                                 nazwa firmy, pieczęć i podpis (podpisy) 
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Załącznik nr 2 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 
Sp. z o.o. 

 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

Wykonawca: 
………………………………….. 
……………………………………
………….……………...…………........ 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY/  

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

ORAZ 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
pn. Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki 
Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi prowadzonego 
przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, 
oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 
Pzp. 

…………….…….………….….                                 …………………………………… 
            (miejscowość, data)                                                                   (podpis) 

* niepotrzebne skreślić  

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. ……......................……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 

podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

………………………...…………………………………………………………………………………………… 
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…………….…….………….…….                                                 ………………………………………… 
      (miejscowość, data)                                                                                                 ( podpis)  
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY*: 

2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  

specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale VIII.  

 

…………….…….………….…….                          …………………………………… 
           (miejscowość, data)                                                                (podpis) 

*niepotrzebne skreślić  

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW (UWAGA: 
Wypełnia Wykonawca tylko jeśli powołuje się na zasoby innych podmiotów): 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia w Rozdziale VIII, polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………………….. 

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

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

w następującym zakresie: ……………………………………………………… 

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

…………….…….………….…….                            ………………………………… 
         (miejscowość, data)                                                                                             (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

…………….…….………….…….                                  ……………………………… 
          (miejscowość, data)                                                                         (podpis) 
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Załącznik nr 3 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 
Sp. z o.o. 

 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

Wykonawca: 
………………………………….. 
 (pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: 
NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………… 
(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 

WYKAZ 

posiadanych środków transportu przystosowanych do przewozu żywności zgodnie  

z wymogami higieniczno – sanitarnych oraz zatwierdzonych przez właściwego Państwowego  

Inspektora Sanitarnego, których Wykonawca będzie używał do realizacji zamówienia, potwierdzony 

odpowiednim zaświadczenie/decyzją wydana przez  właściwego Państwowego  Inspektora 

Sanitarnego,  

 

Lp Marka i model pojazdu Nr rejestracyjny  

 
Nr decyzji/ zaświadczenia 
właściwego Państwowego  
Inspektora Sanitarnego 

zatwierdzające dany pojazd 
do przewozu żywności 

 
1. 

   

 
2. 

   

 
Uwagi:  

Do wykazu należy dołączyć dowody, potwierdzające doświadczenie tj, decyzję/ zaświadczenia  

właściwego Państwowego  Inspektora Sanitarnego zatwierdzające dany pojazd do przewozu żywności 

 
 
…………….…….………….…….                                            ………………………………………… 
           (miejscowość, data)                                                                                                   (podpis) 
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Załącznik nr 4 

 Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 
Sp. z o.o. 

 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO 
GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Sygn. Akt. SP.8.2021, 
którego przedmiotem jest Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów 
Dziennego Domu Opieki Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w 
Złotoryi prowadzonego przez Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Hoża 11, 
59-500 Złotoryja, oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym 
postępowaniu* 

* niewłaściwe skreślić 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić poniższą tabelę 
(Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku przynależności do grupy 
kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 
Uwaga! Grupa kapitałowa – według art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) - rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego 
przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 
 
 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

 
 
……………….., dnia ………………..  

………………………...................………….. 
                                                                                                                        (Podpis przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 

 
Zamawiający: 
Szpital Powiatowy im. A.Wolańczyka 

 Sp. z o.o.  
 Ul. Hoża 11 
 59-500 Złotoryja 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

W ZAKRESIE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym składanym na podstawie art. 

125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:  

 Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki 

Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi  

 

Dane Wykonawcy: 

 

Pełna nazwa 

 

Adres 

 

 

 

Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

Rozdziale X pkt. 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

Zamawiającego. 

 

……………………………………….., dnia ………………… 
                (miejscowość) 
 
 
                                                                                              ……………………………………………… 
                                                                                                                 (podpis) 
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Załącznik nr 6 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pn: „Świadczenie usług żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki 

Medycznej przy Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi” 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu w dni robocze 

posiłków składających się ze śniadania, obiadu oraz podwieczorka dla maksymalnie 15 pacjentów 

Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Hoża 11 w 

Złotoryja. 

1. Wykaz diet i wymagań Zamawiającego dotyczących żywienia: 

Wykonawca w dni robocze dostarczy wyżywienie, które składać się będzie ze: 

1) Śniadania – np.: kanapki, jogurt, ciasto, sałatka, sok owocowo-warzywny,  

2) Obiadu: zupa i drugie danie z dodatkiem jarzyn i soku/napoju, 

3) Podwieczorka: deser, owoce itp. 

dla maksymalnie 15 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej zlokalizowanego w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Hoża 11 w Złotoryja z uwzględnieniem diet: 

1) dieta podstawowa (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-960 kcal, śniadanie: około 

200-240 kcal)- 60% 

2) dieta cukrzycowa (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-900 kcal, śniadanie: około 

200-220 kcal)- 20% 

3) dieta lekkostrawna (zapotrzebowanie energetyczne: obiad: około 800-960 kcal, śniadanie: około 

200-240 kcal)-20% 

ułożone zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. 

2. Kaloryczność posiłków wynosić będzie:  

1) Śniadania - 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego, 

2) Obiad - 40 %  dziennego zapotrzebowania energetycznego. 

3. Zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, 

wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi 

regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, przy równoczesnym zapewnieniu 

modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenie. 

4. Wykonawca zapewni zgodność przygotowywanych posiłków z sugestiami przekazanymi przez 

dietetyka. 

5. Menu będzie konsultowane z dietetykiem DDOM Zamawiającego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania diety indywidualnej, zalecanej przez 
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lekarza Zamawiającego.  

7. W/w diety mogą podlegać kombinacji pod względem konsystencji posiłków (papkowate, 

przecierane, płynne) oraz modyfikowane pod względem tłuszczu, białka, błonnika i składników 

mineralnych. 

8. Posiłki dostarczane będą w pojemnikach termoizolacyjnych w tzw. Lunch Box opisanych nazwą 

diety. 

9. Wymagania Zamawiającego co do składu posiłków 

1) Posiłki  muszą składać się ze: 

0             a) Śniadania – np.: kanapki, jogurt, ciasto, sałatka, sok owocowo-warzywny,  

1            b) Obiad: zupa i drugie danie z dodatkiem jarzyn i soku/napoju, 

2            c) Podwieczorek: np.: deser, owoce itp. 

10. Przy przygotowywaniu posiłków Wykonawca nie będzie korzystał z produktów typu instant, 

półproduktów i gotowych produktów. 

11. Mięsa w postaci mielonej i gulaszu planowane będą nie częściej niż 4 razy w miesiącu. 

12. Wykonawca będzie używał masła o zawartości tłuszczu min. 82%. 

13. Wykonawca zapewnia przygotowanie posiłków dla diet, z zachowaniem zasad właściwego 

sporządzania posiłków pod względem technologicznym i doboru dozwolonych w diecie 

produktów. 

14. Minimalna gramatura potraw podawanych pacjentom w jednym posiłku nie może być 

mniejsza niż: 

1)   napoje ciepłe (kawa, herbata) – 250ml; 

2) zupy – 350ml; 

3) ziemniaki- 250g, ryż, kasza, makaron – 250g; 

4) drób, mięso bez kości – 120g (I gatunek); 

5) drób z kością – 250g; 

6) ryby (filet) – 120g; 

7) pieczywo pszenne i razowe 100g; 

8) jajka – 2 szt.; 

9) sałatki –120g; 

10) sosy do mięsa – 50ml; 

11) surówki, sałatki do II dania – 150g; 

12) dodatki warzywne do poczęstunków  – 100g; 

15. Dostarczane posiłki muszą posiadać odpowiednią temperaturę, nie niższą niż : 

1) gorące zupy 70ºC; 

2) gorące drugie dania 70ºC; 

3) gorące napoje 80ºC; 
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4) sałatki i surówki 5ºC. 

16. Posiłki dostarczane będą w godzinach: 

1) śniadanie godz.08.30 

2) obiad godz.13.00 

3) podwieczorek może być dostarczany z obiadem lub ze śniadaniem  

bezpośrednio do pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej Zamawiającego. 

17. Zamawiający nie dopuszcza  dostawy posiłków – obiad wraz ze śniadaniem na następny dzień. 

Posiłki winny być świeżo przygotowane, w tym samym dniu co ich wydanie. 

18. Wykonawca przy sporządzeniu jadłospisów uwzględniać będzie sezonowość dostępnych na 

rynku świeżych produktów, szczególnie warzyw i owoców. 

19. Planowane posiłki powinny zapewnić: urozmaicenie pod względem ich składu oraz atrakcyjność 

sensoryczną z uwzględnieniem smaku, zapachu, kolorystyki (kontrast barw poszczególnych 

składowych posiłków), niepowtarzalność potraw przez okres 10 dni (czas obowiązywania 

jadłospisu dekadowego), muszą charakteryzować się wysoką jakością i być przygotowane w 

kuchni Wykonawcy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji umożliwiającej kontrolę przez 

Zamawiającego w zakresie:  

1) ilości wydawanych posiłków oraz jadłospisów dziennych wg poszczególnych diet 

2) kaloryczności posiłków; 

3) zastosowanej gramatury żywnościowej; 

4) wartości odżywczych. 

21. Wykonawca będzie dostarczał w piątki rano jadłospis na następny tydzień. Upoważniony 

pracownik Zamawiającego ma prawo do kontrolowania wydanych zgodnie z jadłospisem 

posiłków w zakresie: gramatury artykułów żywnościowych oraz wartości energetyczno – 

odżywczych. 

22. Zamawiający wymaga przygotowania posiłków na bazie kuchni Wykonawcy, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ. U. 

2006 Nr 171 poz. 1225 ze zmianami), zasadami GHP, GMP oraz normami HACCP  i 

dostarczenie przedmiotu zamówienia bezpośrednio do pomieszczeń Dziennego Domu Opieki 

Medycznej Zamawiającego. Wszystkie posiłki dostarczane będą w postaci wyporcjowanej 

zgodnie z gramaturą, dla każdego pacjenta osobno, w tzw. Lunch Box. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek zabrania odpadów komunalnych i pokonsumpcyjnych do godz. 16 dnia dostawy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie 

unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych, w szczególności Ustawą z 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (DZ. U. z 2013r . poz. 21, ze zmianami). Wykonawca na własny koszt zabezpieczy 
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estetyczne, czyste, szczelnie zamykane pojemniki do odpadów pokonsumpcyjnych oraz ich 

bieżący odbiór. 

24. Wykonawca winien przewozić posiłki zachowując wymogi sanitarno – higieniczne oraz  

zabezpieczone w termoportach gwarantujących utrzymanie prawidłowej temperatury potraw 

zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 

kwietnia 2004r.w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U. L 139 z 30.04.2004). 

25. Wykonawca jest zobowiązany do pobierania, przechowywania  próbek produkowanych posiłków 

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia  

2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakład żywienia 

zbiorowego typu zamkniętego (DZ. U. Nr 80 poz.545). Próbki należy dostarczyć w pojemnikach 

jednorazowych. 

26. Zamawiający zastrzega, iż ilość zamawianych posiłków będzie uzależniona od bieżącej ilości 

pacjentów przebywających w DDOM (od 1 do 15 osób), o czym będzie na bieżąco informował 

Wykonawcę. Rozliczeniu będzie podlegała rzeczywista ilość zamówionych posiłków na 

podstawie Dziennego Raportu Żywienia. 

27. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego w zakresie prawidłowego przebiegu umowy  

będzie: dietetyk DDOM, kierownik ZT DDOM oraz koordynator projektu. 

28. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godziny wydawania śniadań i obiadów +/- 30 

min, w celu ich dostosowania do rytmu zajęć w DDOM. O ewentualne zmianie Wykonawca 

zostanie poinformowany z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem, co będzie go obligowało do 

dostosowania czasu dostawy posiłków do DDOM. Ewentualne ww. zmiany godziny dostawy 

posiłków nie wymagają aneksu umowy i zostaną zgłoszone pisemnie lub za pośrednictwem 

email. 

29. Z uwagi na stan epidemii związanej z covid-19 i możliwość czasowego zawieszenia 

funkcjonowania DDOM, Zamawiający zastrzega sobie odwołanie dostaw posiłków, za co 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe. 
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Załącznik nr 7  

Projektowane postanowienia umowy 

 

zawarta w dniu ............... w Złotoryi w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze 

zm.), pomiędzy:  

Szpitalem Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o., mającym swą siedzibę w Złotoryi 59-500 

przy ul. Hoża 11, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………….. -   Prezes Zarządu 

a  

.................................. z siedzibą w ..........................................................................................  

reprezentowanym przez: 

............................................................................. 

zwanym dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania p.n.: Świadczenie usług 

żywienia w formie cateringu dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej przy 

Szpitalu Powiatowym im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi prowadzonego przez Szpital 

Powiatowy im. A. Wolańczyka Sp. z o.o. w Złotoryi, ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja, szczegółowo 

opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr  6 do SWZ stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy,  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, o której mowa w ust. 1 w 

terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie dłużej jak do dnia 31.07.2023 r.   

 

§ 2 

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, zgodnie z zamówieniami składanymi przez 

Zamawiającego w oparciu o codzienne zapotrzebowania, zgłaszane przez osobę upoważnioną w 

danym dniu do godz. 7.30 w formie elektronicznej na adres email 

……………………………………….. lub telefonicznie pod nr telefonu Wykonawcy 

……………………… w godzinach: 

1) śniadanie godz.08.30 

2) obiad godz.13.00 

3) podwieczorek może być dostarczany z obiadem lub ze śniadaniem  

bezpośrednio do pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej Zamawiającego. 
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2. Wykonanie usługi następować będzie w momencie sprawdzenia i przekazania przez pracownika 

Wykonawcy zgodnej z zamówieniem liczby posiłków, niewidoczne braki, których nie stwierdzi 

pracownik Wykonawcy, a które mogą być dopiero stwierdzone podczas rozdawania posiłków będą 

zgłoszone przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

3. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki na bazie kuchni mieszącej się w ………………... 

……………………………………………………………………………………………., 

4. Usługi objęte przedmiotem zamówienia będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa w zakresie BHP i stanu sanitarno – epidemiologicznego, a w szczególności przepisów 

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493), Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz 

po jej ustaniu (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1493) oraz rozporządzenie WE nr 852/2004 PE i R z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

5.  Dostarczane posiłki będą przygotowywane w zakładzie spełniającym wymagania higieniczno-

sanitarne w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze, 

posiadającym aktualną decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, 

stwierdzającego, ze zakład, w którym będą przygotowywane posiłki przeznaczone dla pacjentów 

spełnia konieczne wymagania niezbędne do zapewnienia higieny i właściwej jakości zdrowotnej w 

zakresie produkcji posiłków oraz usług cateringowych, zezwalającej na prowadzenie w/w 

działalności 

6.  Transport posiłków będzie wykonywany środkami transportu posiadającym aktualną decyzji 

właściwego Inspektora Sanitarnego, o spełnieniu przez środek transportu żywności wymogów 

higieniczno - sanitarnych.  
7.    Zgodnie z postanowieniem art. 95 ustawy Pzp Zamawiający określił w SWZ wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w przypadku, gdy wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.), a mianowicie osób 

wykonujących następujące czynności w zakresie: - przygotowywania posiłków (szef kuchni, 

kucharze) 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 10 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w pkt. 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 

umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 3 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są: 

1) po stronie Zamawiającego - .................................................. 

2) po stronie Wykonawcy -       .................................................. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej 

umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 będzie odbywać się poprzez pisemne zgłoszenia drugiej 

stronie i nie wymaga zmian treści umowy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają, że za średnie całodzienne wyżywienie jednego pacjenta w ramach realizacji 

przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy cenę w wysokości …………….. zł netto, 

tj. ……………. zł brutto (słownie: ………………………./100 brutto). Na wartość całodziennego 

wyżywienia jednego pacjenta składa się suma kosztów:  

- śniadania w wysokości ……….. zł, netto, tj. ……………zł brutto, 

- obiad w wysokości ………. zł netto, tj. ……….. zł brutto, 

- podwieczorek w wysokości ………………. zł, netto, tj…………………….. zł brutto, 

2. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę w wysokości: ……….. zł netto. ……. zł 

brutto, (słownie: ………./100 brutto), zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą zał. nr 3 do umowy. 

3. Zleceniodawca przyjmuje, że ustalona całkowita wartość przedmiotu umowy wymieniona w § 4 

ust. 2 jest wartością szacunkową, uzależnioną od ilości pacjentów i może być mniejsza od 

wartości umowy, a Zleceniobiorca nie będzie rościł żadnych praw z tego tytułu.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia do 30% łącznej wartości 

umowy. 
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5. Rozliczenie następować będzie na podstawie Dziennych Raportów żywienia. 

6. Miesięczne zestawienie Raportów, o których mowa w ust. 5 stanowić będzie podstawę do 

wystawienia faktury. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego 

w terminie do 21 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT wraz z dokumentami rozliczeniowymi wymienionymi w § 4 ust 6, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy o numerze …................................................ prowadzonym w 

banku ….................................................... 

2. W ramach niniejszej umowy Fakturę należy wystawić na następujące dane:  Szpital Powiatowy 

im. A. Wolańczyka Sp. z o.o., ul. Hoża 11, 59-500 Złotoryja  NIP  7272794963 

3. Płatności w ramach realizacji przedmiotowej umowy będą realizowane w systemie podzielonej 

płatności tj. split payment. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w § 5 ust 1 jest rachunkiem 

umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również jest 

rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 

2019r przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej Wykaz). 

5. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego § 5 ust 4, 

opóźnienia w dokonaniu płatności, w terminie określonym w § 5 ust 1 powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 

płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy 

podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych roszczeń z 

tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ..................... 

oraz zobowiązuje się utrzymać taki status do dnia wystawienia faktury końcowej za wykonanie 

przedmiotu niniejszej umowy. W przypadku naruszenia zobowiązania ,o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości netto, tj. bez 

należnego podatku VAT wskazanego w fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Za nieterminowe płatności w stosunku do terminów płatności określonych umową Wykonawcy 

przysługują odsetki ustawowe. 

 

§6 

1. Strony ustalają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy naliczać będą kary umowne z 

następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 
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1.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w 

§ 4 umowy. 

b) za każdorazowe nieprzestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych przy 

przygotowaniu i transporcie posiłków – w wysokości 2% wartości brutto średniej 

miesięcznej należności za wykonane usługi, 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, tj. za realizację 

powierzonych zadań z naruszeniem przepisów prawnych, zapisów specyfikacji  

 warunków zamówienia oraz powyższej umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości       

1 000,00 zł; 

d) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 7 czynności 

Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 

umownej w wysokości 10.000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 2 ust. 7 czynności. 

  1.2 Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 

2 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kary umownej z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody wówczas Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wartości brutto, określonej w § 4 ust. 2 

niniejszej umowy. 

5. Postanowienia ust. 4 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kar umownych.  
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§7 

1. W przypadku realizacji zadania przy pomocy podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zawartej umowy o 

podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

2.  Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w 

przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń 

podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia. 

3.  Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom zostanie 

potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.  

 

§ 8 

1. Zamawiający oraz Wykonawca mogą odstąpić od umowy w razie  istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym. 

2. Odstąpienie  od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno  nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia  wiadomości o powyższych okolicznościach.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty 

bezpośredniego wynagrodzenia Podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 3 razy lub, gdy suma 

wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 5% 

wartości umowy. 

4. Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w punktach 

poprzednich Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 1-go 

miesiąca od dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie: 

a) gdy zostanie powzięta informacja o  niewypłacalności lub rozwiązaniu firmy Wykonawcy, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 

c) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał usługi w ustalonym terminie z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

d) jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też 

nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 

5.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty rachunku pomimo dodatkowego pisemnego wezwania do zapłaty, 

doręczonego po upływie terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie. Prawo odstąpienia 

może być przez Wykonawcę wykonane w terminie 30 dni od upływu dodatkowego terminu 

udzielonego w wezwaniu do zapłaty. 
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6.   Odstąpienie wymaga formy pisemnej, musi zawierać uzasadnienie oraz wywiera skutek   

      ex nunc tj. na przyszłość.  

 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności terminu realizacji 

zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia. 

Zmiany dotyczyć mogą okoliczności wynikających z przyczyn: losowych, technicznych, 

administracyjnych, gospodarczych, finansowych, zmian przepisów prawa jeżeli będzie to 

konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej  

z Wykonawcą. 

2. Zamawiający niezależnie od okoliczności wymienionych w ust. 1 przewiduje możliwość 

dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących 

wypadkach: 

1) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego; 

2) zmiany osób upoważnionych do dokonywania czynności prawnych; 

3)   z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,  

4)  jeżeli ogłoszony w dniu 20.03.2020r. stan epidemii uniemożliwi realizację umowy strony 

mogą zawrzeć stosowny aneks. 

5) zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy w trakcie 

trwania umowy albo zmiany zakresu robót wykonywanych przez Podwykonawcę.  

6)  wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość zmiany   wynagrodzenia   Wykonawcy w   przypadku zmiany  

cen  materiałów  związanych  z  realizacją  zamówienia  (waloryzacja).  Zamawiający określa, że: 

1) wysokość   wynagrodzenia   wykonawcy   może   ulec   zmianie   w   przypadku   zmiany 

następujących cen materiałów tj: 

a)  artykuły spożywczy wykorzystywanych przy realizacji zamówienia, 

b) oleju napędowego (paliwa), 

2) wynagrodzenie  będzie  podlegało  waloryzacji  począwszy  od pełnego miesiąca  

kalendarzowego  od  złożenia  zestawienia kosztów potwierdzającego wzrost cen,  gdy  

wartość  zmiany  cen  ww. materiałów przekroczy 25 % w stosunku do stawek przyjętych 

przez Wykonawcę w ww. zestawieniu kosztów i utrzyma się przez okres 6 miesięcy, 

3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o wskaźnik wzrostu cen materiałów określonych w 

ust. 3 pkt 1 lit a i b publikowany przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku 

obowiązywania umowy,  
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4) przez  zmianę  ceny  materiałów  rozumie  się  wzrost  odpowiednio  cen  lub  kosztów, 

względem  ceny  przyjętych  w  kalkulacji cenowej stanowiącej podstawę  oferty Wykonawcy.  

Wykonawca  będzie uprawniony   do   waloryzacji   wynagrodzenia   wyłącznie   w   sytuacji   

wykazania Zamawiającemu,  że  na  dzień  zaistnienia  podstaw  do  waloryzacji,  ceny  

wskazane  w  kalkulacji cenowej stanowiącej podstawę  oferty Wykonawcy są  niższe  aniżeli  

ceny  materiałów, publikowane przez prezesa GUS za ostatni kwartał przed upływem roku 

obowiązywania umowy,  

5) Wynagrodzenie    będzie    podlegało    waloryzacji    maksymalnie    do 5 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 4 ust. 2 umowy,  

6) postanowień  umownych  w  zakresie  waloryzacji  nie  stosuje  się  od  chwili osiągnięcia 

limitu, o którym mowa powyżej,  

7) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje  

w przypadku ziszczenia się powyższych warunków, 

8) zmianie ulec może wyłącznie ta część zamówienia, która pozostaje do realizacji  

w momencie zatwierdzenia przez Zamawiającego przedłożonych.  

 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z 

dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) i Kodeksu 

Cywilnego (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). 

 

§11 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka 

Sp. z o.o., z siedzibą w Złotoryi, ul. Hoża 11 59-500 Złotoryja, tel. 76 877 95 74.  

2.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej 

umowy. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

 

§12 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a 

także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

3. Umowa niniejsza sporządzona została w dwu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron.  
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§13 

Integralnym składnikiem niniejszej umowy stanowi  

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                    WYKONAWCA 
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