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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SWZ”
 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest prowadzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 tekst jednolity), dalej zwanej „ustawą Pzp”. 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia: 

 „Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin, wyrobów wędliniarskich oraz drobiu do 
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ROZDZIAŁ I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium  Uzdrowiskowe „Bristol” 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-Zdroju 

Ul. Okrzei 1 

57-350 Kudowa-Zdrój 

NIP 883-14-22-340     REGON 890450627, tel. 74 63 26 116, fax. 74 86 61 203, www.sankud.pl 

 

Rozdział II. Adres strony internetowej, na której udostępniono SWZ wraz z załącznikami oraz 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

 https://sankud.pl/bip2020/p,37,aktualne-przetargi 

Rozdział III. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, 

w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa 

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

ROZDZIAŁ IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Opis przedmiotu zamówienia określa formularz cenowy – zał. nr 2 do SWZ. 

2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

Część nr 1: 

Główny przedmiot: produkty zwierzęce, mięsa i produkty mięsne (15100000-9) 

mięso wołowe (CPV: 15111100-0),  

mięso wieprzowe (CPV:15113000-3),  

wyroby wędliniarskie (CPV:13131120-2) ,  

wędliny drobiowe (CPV: 15131135-0). 

Część nr 2: 

drób świeży (CPV:15112100-7). 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

1) Część nr 1 – Sukcesywna dostawa mięsa, wędlin i wyrobów wędliniarskich; 

2) Część nr 2 - Sukcesywna dostawa drobiu. 

4. Wykonawca może składać ofertę na jedną lub obie części. 

5. Zamawiający wymaga aby dostarczane produkty : 

1) odpowiadały wymogom określonym w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 

artykułów rolno-spożywczych (tekst jednolity - Dz. U. z  2018 r., poz. 2164 z dn. 25.10.2018 r.); 

2) odpowiadały wymogom określonym w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie 

żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1252); 

http://www.sankud.pl/
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3) były w początkowym okresie terminu przydatności do spożycia. 

6. Sukcesywne dostawy zamówionych produktów będzie realizowana: 

1)  Część nr 1 – trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 7.30 do 9.00; 

2)  Część nr 2 - trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) w godz. 7.30 do 9.00; 

3)  terminy dostaw nie mogą ulec zmianie. W przypadku gdy, termin dostawy wypada na dzień 

świąteczny, to wykonawca ma obowiązek z zamawiającym ustalić nowy termin dostawy.  

7. Zamawiający będzie informował telefonicznie, faksem lub mailem wykonawcę o ilości, miejscu i dacie 

dostarczanej partii produktów na dzień przed dostawą. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych w pozycjach asortymentu w zależności od 

potrzeb żywieniowych niezbędnych do zrealizowania w danym momencie. 

9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, korekty całkowitej wielkości zamówienia, w granicach max do 

10% oraz dostosowania wielkości zamówienia, w trakcie trwania umowy, do aktualnych potrzeb 

i możliwości. 

10. W związku z wystąpieniem stanu epidemii spowodowanej COVID 19, ilości asortymentu mogą znacząco 

ulec zmniejszeniu lub nawet może wystąpić zawieszenie dostaw w przypadku ustawowego - czasowego 

ograniczenia wykonywania działalności leczniczej w Sanatorium, niezależnego od zamawiającego.  

11. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar własnym środkiem transportu do magazynu Sanatorium, 

na swój koszt i ryzyko. Środek transportu powinien być przystosowany do przewozu tego rodzaju towaru. 

12. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru zgodnie z opisem w Formularzu cenowym – zał. nr 2 do SWZ, 

dopuszczonego do obrotu w kraju oraz odpowiadający wymaganiom jakościowym stawianym przez 

Polską Normę, oznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

13. Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu towar  w ilościach wynikających z jednostkowego 

zamówienia. 

14. Odbiór towaru odbywać się będzie w magazynie zamawiającego przy udziale przedstawiciela 

zamawiającego, który potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co będzie podstawą uzyskania zapłaty za 

dostarczony towar. Posiadanie towaru i ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na 

zamawiającego z chwilą przyjęcia dostawy.  

ROZDZIAŁ V. Termin wykonania zamówienia. 

Termin  wykonania Zamówienia:     6 m-cy od daty podpisania umowy. 

Rozdział VI.  Podstawy wykluczenia. 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 

oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

ROZDZIAŁ VII. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu                

o zamówieniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

d) zdolności technicznej lub zawodowej. 

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu, przez zamawiającego w zakresie: 

1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym.  
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Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

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

z odrębnych przepisów. Za spełnienie warunku zamawiający uzna: 

Posiadanie przez wykonawcę  zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających 

urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca: 

a) wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw 

dotyczących Części nr 1 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto 

każda wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; 

b) wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw 

dotyczących Części nr 2 przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto 

każda wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.; 

c) przedłoży wykaz posiadanych co najmniej dwóch środków transportu, które spełniają wymogi 

sanitarne uprawniające do przewozu żywności w warunkach chłodniczych oraz zaświadczenie 

o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące  środków transportu wykonawcy. 

4. Udostępnianie zasobów. 

1) zgodnie z art. 118 ustawy Pzp 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; 

2) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

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; 

3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 2, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. 

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, o których mowa w art. 

112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy; 

5) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
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który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy; 

6) 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; 

7) 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. 

5. Wspólnie ubieganie się (art. 58 ust. 1 ustawy Pzp). 

1) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; 

2) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy; 

3) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców. 

ROZDZIAŁ VIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie 

zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.  

1. Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została 

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

podmiotowych środków dowodowych.  

2. W celu potwierdzenia okoliczności, spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca na 

wezwanie zamawiającego przedłoży:  

1) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej. 

Składane jest w  formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub 

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i został 

opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 

notariusz. 

2) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw dotyczących Części nr 1 

przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem jej 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – 

zał. nr 6 do SWZ;  

wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie dwóch dostaw dotyczących Części nr 2 

przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto każda, wraz z podaniem jej 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – 

zał. nr 6 do SWZ;  

Wykaz składany jest w  formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3)  dowody określające, czy te dostawy wymienione w pkt. 2  zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od 

niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 
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świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

Dowody składane są w  formie elektronicznej opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.  

W przypadku gdy dokumenty zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 

notariusz. 

4) przedłoży wykaz posiadanych co najmniej dwóch środków transportu, które spełniają wymogi 

sanitarne uprawniające do przewozu żywności w warunkach chłodniczych – wg. zał. nr 9 do SWZ. 

Wykaz składany jest w  formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym 

lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5) zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące  środków transportu 

wykonawcy.   

Zaświadczenie składane jest w  formie elektronicznej opatrzony podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym.  

W przypadku gdy zaświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub 

notariusz. 

3. Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych wymienionych w ust. 2,  które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże 

te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego. 

4. W celu potwierdzenia okoliczności, braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowania,   

1) wykonawca na wezwanie zamawiającego przedłoży:  

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentu, o których, jeżeli zamawiający może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów w składanym oświadczeniu - zał. nr 5 do SWZ; 

2) w przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum lub spółka cywilna), 

każdy z członków konsorcjum (wspólników spółki cywilnej) musi złożyć dokument wymieniony 

w pkt. 1; 

3)  w przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotu trzeciego, podmiot ten przedkłada 

dokument wymieniony w pkt. 1; 

4) oświadczenie 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – sporządzony wg. zał. nr 7 do SWZ; 
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Oświadczenie składane jest w  formie elektronicznej opatrzone podpisem elektronicznym 

kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem 

osobistym. 

5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

6) dokument, o którym mowa w pkt 5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

ich złożeniem; 

7) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 5, zastępuje się je w całości lub części dokumentem 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 pkt. 6 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Na wezwanie zamawiającego wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe o których mowa w ust. 

2 i 4, aktualne na dzień ich złożenia. 

ROZDZIAŁ IX.  Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Cena oferty należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo 

i słownie. 

2. W cenie oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty transportu do miejsca dostawy 

i rozładunku. 

3. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 

liczbowym w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.  

4. Wykonawca wycenia, wszystkie pozycje wyszczególnione w formularzu cenowym – zał. nr 2 do SWZ. 

Brak wyceny jakiejkolwiek pozycji, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp (treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia). 

5. Wykonawca, wylicza cenę brutto zamówienia, w każdej pozycji formularza cenowego. Kolejno sumuje 

wartości brutto we wszystkich pozycjach. Następnie wartość brutto wpisuje do formularza ofertowego 

zał. nr 1 do SWZ. Tak wyznaczona, ostateczna cena zamówienia będzie podstawiona do wzoru podczas 

oceny ofert. 

6. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Waluta w jakiej będą prowadzone 

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą - Polski złoty PLN. 

7. Zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.), 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.  

1) Wykonawca ma obowiązek:  

a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego;  
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c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

2) Wykonawca informacje wykazane w pkt. 1 zamieszcza w formularzu ofertowym – zał. nr 1do SWZ. 

ROZDZIAŁ X.  Opis przygotowania i złożenia oferty.  

1. Opis przygotowania i złożenia oferty: 

1) ofertę składa się zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, pod rygorem nieważności: 

a)  w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

b) w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub  

c) w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem osobistym. 

2) wykonawca do przygotowania i przesłania oferty powinien posiadać:  

a) kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis osobisty lub podpis zaufany,  

b) swój adres skrzynki ePUAP. 

3) nazwa zamawiającego w systemie ePUAP to: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sanatorium Uzdrowiskowe Bristol Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kudowie-

Zdroju.  

Po jej podaniu w formularzu, adres skrzynki ePUAP zamawiającego automatycznie pojawi się 

w odpowiednim polu formularza.  

Za złożenie oferty podmiotowi innemu niż zamawiający w wyniku podania niewłaściwej nazwy 

zamawiającego w systemie ePUAP odpowiada wykonawca.  

4) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa 

było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę 

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako 

bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 

zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy 

Pzp.  

2. Złożenie oferty (na ofertę składają się): 

1) wypełniony formularz ofertowy – wg. zał nr 1 do SWZ, składany jest pod rygorem nieważności 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

2) wypełniony formularz cenowy – wg. zał. nr 2 do SWZ, składany jest pod rygorem nieważności 

w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez 

zamawiającego – zał. nr 4 do SWZ, składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu –zał. nr 5 do SWZ, składane jest pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; 

5) oświadczenia wymienione w pkt. 3 i 4 składają odrębnie: 
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a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa 

każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy. 

b) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, 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 – jeżeli dotyczy, 

6) pełnomocnictwo:   

a) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, 

który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument 

pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia 

oferty i podpisania umowy – jeżeli dotyczy.  

b) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 

zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego 

będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

tych wykonawców należy załączyć do oferty – jeżeli dotyczy.  

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności 

wskazanie: 

- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, 

- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

c) wymagana forma pełnomocnictwa: 

Pełnomocnictwo przekazuje się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej  opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 

własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Przez 

cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści 

zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 

konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz. 

7) zobowiązanie podmiotu trzeciego – zał. nr 8 do SWZ, składane jest w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym – jeżeli dotyczy. 

W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej 

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia lub notariusz. 

3. Zaleca się sporządzenie dokumentów wymienionych w ust. 2: 

1)  w formacie .pdf, a także – w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

– złożenie podpisu w formacie PAdES; 
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2) w przypadku podpisywania oświadczeń lub dokumentów sporządzonych w formacie innym niż .pdf 

– w przypadku opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zaleca się 

zastosowanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie 

wewnętrznym;  

3) w przypadku użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego w formacie XAdES w wariancie 

zewnętrznym, należy pamiętać aby przekazać zarówno podpisywane oświadczenie lub dokument 

oraz plik podpisu zewnętrznego.  

4. Opatrzenie dokumentów wymienionych w ust. 2 podpisem zaufanym możliwe jest w serwisie gov.pl 

pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-

zaufany . Aby opatrzyć dokumenty podpisem zaufanym należy posiadać profil zaufany ePUAP. 

Szczegóły dotyczące zakładania profilu zaufanego znajdują się na stronie serwisu gov.pl pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany. 

Należy zwrócić uwagę, że maksymalny rozmiar pliku nie może być większy niż 10 MB (wielkość pliku 

dotyczy dokumentu już podpisanego).  

5. Opatrzenie dokumentów wymienionych w ust. 2 podpisem osobistym wymaga posiadania dowodu 

osobistego z certyfikatem podpisu osobistego: „e-dowodu” oraz specjalistycznego czytnika. Szczegóły 

dotyczące podpisu osobistego oraz e-dowodu znajdują się w serwisie gov.pl pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty . 

6. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w udostępnionej przez Urząd 

Zamówień Publicznych Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf   

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i 

wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB;  

7. Bezpośrednie łącze do instrukcji użytkownika systemu: 

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf   

8. Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa 

wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, 

chyba że:  

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

9. Wyjaśnienie zapisów w SWZ: 

1) zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem 

o wyjaśnienie odpowiednio treści SWZ; 

2) zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

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

SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert; 

3) jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 2, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert; 

4) w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt. 

2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu 

składania ofert; 

5) przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 4, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań; 

6) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania; 

7) zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców; 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
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8) pytania o wyjaśnienie SWZ można zadawać mailem  na adres zamawiającego: przetargi@sankud.pl  

10. Zmiana SWZ: 

1) zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed 

upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ; 

2) w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie; 

3) zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie 

informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio 

udostępniona SWZ; 

4) informację o przedłużonym terminie składania ofert zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu w BZP; 

5) dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania; 

6) w przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

Rozdział XI. Komunikacja w postępowaniu. 

1. Informacje ogólne. 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: 

przetargi@sankud.pl. 

2) powiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną są powiadomieniami fakultatywnymi. wykonawca 

zobowiązany jest śledzić komunikaty pojawiające się na platformie i stronie postępowania. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie maili.  

3) 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;  

4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);  

5) 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;  

6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB;  

7) za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, 

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP;  

8) pracownicy zamawiającego uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:  

a) pod względem merytorycznym dotyczącym przedmiotu zamówienia:  

Barbara Łata – tel. 74 63 26 033,  

b) pod względem proceduralnym i formalnym:  

Dariusz Sady – tel. 74 63 26 520  mail: przetargi@sankud.pl 

                    w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00. 

2. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków): 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż składane wraz z ofertą), zawiadomień 

mailto:przetargi@sankud.pl
mailto:przetargi@sankud.pl
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oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający 

i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) lub nr sprawy;  

2) zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: przetargi@sankud.pl ; 

3) dokumenty elektroniczne, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2020 

poz. 2415).  

ROZDZIAŁ XII. Ocena ofert i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. 

2. Zamawiający poprawia w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty:  

‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na 

wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. 

Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

3. Rażąco niska cena (art. 224 ust.1 ustawy Pzp). 

1) jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 

przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 

wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 

dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych; 

2) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 

wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 

niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, zamawiający 

zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z 

okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia, 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z 

uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 

istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 

których mowa w pkt. 1.  

4. Wybór oferty. 

1) najkorzystniejszą ofertą, będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego;  

mailto:przetargi@sankud.pl
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2) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze; 

3) jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną;  

4) jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 3, zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

5. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie dla Części nr 1 i 2 oraz opis sposobu oceny ofert: 

1) cena -  60,00 

2) termin płatności  -  40,00 

Ad. 1) Dla kryterium cena, dla którego ilość punktów będzie obliczona wg wzoru: 

    Wartość oferty o najniższej cenie  

Kc =  --------------------------------------------  x 60   

             Wartość badanej oferty  

Maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 60,00 pkt. 

 Ad. 2) Dla kryterium termin płatności: 

             KTP  =  14 dni do 20 dni – zamawiający przyznaje – 10 pkt.; 

 KTP  =  od 21 dni do 29 dni - zamawiający przyznaje – 20 pkt.; 

KTP  =  30 dni i więcej - zamawiający przyznaje – 40 pkt.; 

3) maksymalnie za to kryterium zamawiający może przyznać 40,00 pkt; 

4) za termin płatności 30 dni i więcej zostanie przyznana maksymalna ilość punktów tj. 40 pkt; 

5) wykonawca podaje termin płatności w liczbach całkowitych; 

6) termin płatności liczy się od daty prawidłowo złożonej faktury w siedzibie zamawiającego; 

7) oferta zwierająca termin płatności krótszy niż 14 dni zostanie odrzucona; 

8) wskaźnik wynikowy:    W = Kc + KTP; 

9) oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg. powyższych kryteriów zostanie uznana za 

najkorzystniejszą; 

10) obliczenia dokonywane  będą  z  dokładnością do  dwóch  miejsc  po  przecinku. 

6. Na podstawie art. 263 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający 

może dokonać ponownego badania i oceny ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz 

wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.  

7. Zgodnie z art. 226 ust 1 ustawy Pzp  zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

1) została złożona po terminie składania ofert;  

2) została złożona przez wykonawcę:  

a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub  

b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub  

c) który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka 

dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń;  

3) jest niezgodna z przepisami ustawy;  

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;  

5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;  

6) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz 

organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej określonymi przez zamawiającego;  
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7) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;  

8) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  

9) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;  

10) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;  

11) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;  

12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.  

8. Zgodnie z art. 255 ustawy Pzp  zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) nie złożono żadnej oferty;  

2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;  

3) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty;  

4) w przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2 ustawy Pzp, zostały 

złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;  

5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;  

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 

terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania 

jest nieuzasadnione. 

10. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający 

udostępnia niezwłocznie informacje, o unieważnieniu postępowania, na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

11. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie 

zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, 

o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje 

ten sam przedmiot zamówienia. 

ROZDZIAŁ XIII. Termin związania ofertą oraz jego przedłużenie. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (30 dni) do dnia 09.07.2022  

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

zamawiający przed upływem tego terminu zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody 

na jego przedłużenie o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, pod rygorem 

odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XIV. Termin i sposób składania ofert. 

1. Oferty należy składać do dnia 10.06.2022 r. do godz. 11:00. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez wykonawcę, jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania.  

3. W formularzu oferty, wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 
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4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

5.  Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP 

i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany, 

w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert, nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty.  

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, za złożenie oferty w sposób niezgodny z regulaminami 

korzystania z EPUAP oraz miniPortalu. 

ROZDZIAŁ XV.  Termin otwarcia ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2022 r. o godzinie 11:20. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

ROZDZIAŁ XVI.  Informacje podawane w trakcie otwarcia ofert. 

1. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej postępowania 

informację o kwocie jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert, zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte oraz o cenach zawartych w ofertach. 

Rozdział XVII. Wzór umowy. 

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  

1) w zakresie terminu realizacji umowy, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy, 

2) w zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego,  

3) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 

4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia lub terminów płatności będących następstwem 

zaistnienia siły wyższej; 

5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy o zamówienie publiczne, 

spowodowanych działaniem osób trzecich; 

6) konieczności zmiany terminów związanych z zapewnieniem finansowania zamówienia; 

7) konieczności zawieszenia lub znacznego ograniczenia dostaw w przypadku ustawowego  - 

czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej w Sanatorium, niezależnego od 

zamawiającego.   

3. Zmiany wymienione w ust. 2 pkt. 1, 2, 4, 5, 6 i 7 dla swej ważności wymagają zachowania formy 

pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako 

najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa: 
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1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 

2) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana. 

Rozdział XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy. 

1. W prowadzonym postępowaniu przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, środki ochrony prawnej zawarte w Dziale IX 

ustawy Pzp, w szczególności:  

1) odwołanie,  

2) skarga do sądu.  

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 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie:  

1) odwołanie przysługuje od:  

a) niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,  

b) zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp,  

c) zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był 

do tego obowiązany.  

2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 

się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

3) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania 

odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.  

4) pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z 

dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w 

postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5) pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania 

odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli 

pisma te składane są w formie pisemnej.  

6) odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 

przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

7) 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. 

4. Skarga do sądu. 

1) na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz 

uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.  

2) skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

„sądem zamówień publicznych”.  
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3) 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, 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.  

4) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.  

5) skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub 

postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1. Prezes Urzędu może także przystąpić 

do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego 

o prokuratorze.  

Rozdział XX. Obowiązki w zakresie RODO. 

1. Klauzulę informacyjną RODO zamawiający przedstawił w załączniku nr 10. 

2. Wykonawca ma obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  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) wobec 

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

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

Jeżeli wykonawca pozyskał dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio od osób fizycznych w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie o spełnieniu w/w obowiązku 

informacyjnego. Treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym. 

Rozdział XXI. Załączniki do SWZ stanowią jej treść: 

1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 

2) Załącznik nr 2 – formularz cenowy, 

3) Załącznik nr 3 – wzór umowy, 

4) Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

5) Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 

6) Załącznik nr 6 – doświadczenie w zakresie wykonawstwa/wykaz dostaw, 

7) Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

8) Załącznik nr 8 – pisemne zobowiązanie podmiotu, 

9) Załącznik nr 9 - wykaz posiadanych środków transportu na realizację zamówienia, 

10) Załącznik nr 10 – klauzula informacyjna RODO. 

 

 

Podpisano dn. 02.06.2022 r. 

 

……………………………………………. 

      Kierownik zamawiającego 

 

Oprac. D. S. 


