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SPECYFIKACJA  

ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: 

przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej wartości określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

ogłoszonego przez Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 

 

 

na dostawy:  Dostawa artykułów nabiałowych 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.00.00-5. 

 

 

 

 

                                                 Dyrektor  

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego 

w Andrychowie 

Piotr Kopijasz 

 

                                                  Zatwierdzam 
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I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 

ul. Dąbrowskiego 19 

34-120 Andrychów 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie publiczne udzielane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych,  zwaną dalej „ustawą Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego. 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów spożywczych - nabiału 

do magazynu żywności Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3, 15.51.00.00-6, 15.54.00.00-5 

2 Wielkość i struktura zamówienia.  

Asortyment oraz szacunkowa ilość zamawianego towaru w okresie 12 miesięcy określa -  

załącznik nr 1a do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy). 

Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie 

o realizację dostaw w wielkości podanej w formularzu asortymentowo-cenowym. Dostawy 

dokonywane w trakcie realizacji umowy mogą różnić się ilościowo od wartości podanej w 

formularzu asortymentowo-cenowym, jednak łączna wartość dostaw nie przekroczy 

całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.. 

3. Warunki dostawy  

3.1 Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów nabiałowych do magazynu żywności 

Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie. 

3.2 Wielkość i struktura zamówienia.  

Asortyment oraz szacunkową ilość zamawianego towaru w okresie 12 miesięcy określa – 

załącznik nr 1a do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy.  

Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie  

o realizację dostawy w wielkościach podanych w formularzu asortymentowo-cenowym. 

Dostawy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji 

różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu asortymentowo-cenowym, jednak 

łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.  

3.3 Warunki dostawy  

1 Wykonawca będzie dostarczał zamówiony towar na bieżąco – codziennie od poniedziałku do 

piątku (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 600 - 700 własnym 

transportem na swój koszt po uprzednim zamówieniu w formie telefonicznej, złożonym na 

dzień przed terminem dostawy. Ilości i rodzaj dostarczonego towaru ma być zgodny ze 

złożonym zamówieniem.  

2 Dostarczony towar winien być świeży i posiadać ważną datę przydatności do spożycia  
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a jego wartości smakowe i organoleptyczne powinny odpowiadać pierwszemu gatunkowi 

wyrobu. Każdy produkt ma być oznaczony w sposób czytelny, z datą produkcji oraz datą 

przydatności do spożycia. 

3 Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu 

handlowy dokument identyfikacji na dostarczony towar. 

4 Warunki produkcji i dostawy muszą być zgodne z obowiązującymi zasadami HACCP. 

5 Termin przydatności do spożycia liczony od dnia dostawy:  

a) min. 5 dni na artykuły nabiałowe wyszczególnione w poz. 4, 8, 15, 16, 17. 

b) min. 20 dni na artykuły nabiałowe wyszczególnione w poz. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14. 

c) min. 30 dni na artykuły nabiałowe wyszczególnione w poz. 9, 10, 11.  

6 Miejscem dostawy jest magazyn żywności Zamawiającego znajdujący się 

w Andrychowie przy ul. Dąbrowskiego 19. Wykonawca dokona również wniesienia 

zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego.  

Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest magazynier lub 

kierownik działu żywienia.  

7 Dostawa, rozładunek i wniesienie realizowane będą na koszt Wykonawcy wkalkulowany  

w cenę dostarczanego towaru.  

UWAGA! 

⎯ Mleko krowie pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2,0% należy dostarczać 

w opakowaniu 5 l. 

⎯ Mleko krowie pasteryzowane o zawartości tłuszczu 3,2% należy dostarczać 

w opakowaniu nie większym niż 1 litr.  

3.4 Oferty częściowe.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje.  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia – przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

1). kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile  

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie.  

2). sytuacja ekonomiczna lub finansowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie. 

3). zdolność techniczna lub zawodowa - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie. 

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy): 

Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony wykonawca, w stosunku do którego otwarto 

likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
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przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 

restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 

jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, 

chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 

lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. 

4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w punkcie 

2 i 3. specyfikacji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

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

wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa  

w art. 24 ust. 1 oraz art.24 ust.5 pkt 1 ustawy. 

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu 

będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu.  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  

o którym mowa w pkt. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także w oświadczeniu  

o którym mowa w pkt. 1 dotyczące tych podmiotów.  

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 

której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w załączniku nr 3 do 

SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia.  

UWAGA  

Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, tj. 

procedury określonej w art. 24aa ustawy Pzp, zgodnie z którą najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Następnie, wyłącznie w 

odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza dokona 

oceny podmiotowej Wykonawcy ,tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda 

przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp; 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu  

art. 23 ust 1 ustawy. 

1) .Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  

(np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą  

w formie spółki cywilnej) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. 

2). W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego są zobowiązania do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego 

Pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania  

w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

7. KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART. 13 RODO 

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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016r., str. 1, dalej „RODO” informuję że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital 

Psychiatryczny z siedzibą ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów; 

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu 

Psychiatrycznym w Andrychowie jest możliwy pod nr telefonu 33 875 75 75 oraz pod 

adresem e-mail: mguzdek@szpital.info.pl*; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;  

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od daty zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 

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

• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
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z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane  

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

• Posiada Pani/Pan: 

⎯ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

⎯ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, 

⎯ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO**; 

⎯ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

• Nie przysługuje Pani/Panu: 

⎯ w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

⎯ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

⎯ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit 

c RODO. 
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 

istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.  

**Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia  

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy  interesu publicznego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.  

 

VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są 

przekazywane drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał poczty 

elektronicznej musi to zgłosić Zamawiającemu. W takiej sytuacji porozumiewanie będzie 

następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje pocztą 

elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej 

dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze 

dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej. 

3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysłać bądź składać na 

adres zamawiającego:   

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 

http://www.szpital.lublin.pl/
mailto:szpital@szpital.info.pl


Nr sprawy: IZP/2500/08/2020    Andrychów, dnia 31.12.2020r. 

 

NIP 551-21-23-091              REGON 000805666 

www.szpital.info.pl            e-mail  szpital@szpital.info.pl                                        7 

 

 

ul. Dąbrowskiego 19 

34 – 120 Andrychów 

Sekretariat pok. A - 306 

4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: szpital@szpital.info.pl. 

5 Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer  

33 875 45 59. 

6 Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może 

skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej 

informacji we właściwym terminie. 

7. Wykonawcy w trakcie postępowania mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą 

dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy. Zamawiający preferuje korespondencję w formie 

elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres  

e-mailowy podany w punkcie 4. w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma 

i wklejenie jej do innego dokumentu. W przypadku przesyłania pisma w formie 

elektronicznej nie ma potrzeby przesyłania go dodatkowo pocztą lub faksem. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych wyjaśnień, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

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

jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuży termin składania ofert, powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którym 

przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści taką informację również na własnej stronie 

internetowej www.szpital.info.pl. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany 

ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 

11. Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się  

z Wykonawcami:  

w sprawach przedmiotu zamówienia: 

Beata Bazydło    tel. 33/875-75-58 

Katarzyna Najbor   tel. 33/875-75-56 

w sprawach procedury przetargowej: 

Katarzyna Bołdys   tel. 33/875-75-42  

VIII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca będzie związany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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X OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. 

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

1). Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 

2). Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy 

formularz asortymentowo-cenowy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 

1a do specyfikacji. 

3). Oświadczenia stanowiące załączniki  specyfikacji (załącznik nr 2). 

4). Pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 

reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana 

jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 

gospodarczej. 

5) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp., 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

4. Zaleca się aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 

złączone w celu zapobieżenia ich dekompletacji. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści któregokolwiek dokumentu wchodzącego  

w skład oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania wykonawcy. 

6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod 

uwagę i spowoduje odrzucenie ofert. 

7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie 

później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim 

wypadku wskazane jest, aby oferta składała się z dwóch rozdzielonych części. Część 

pierwsza oznaczona napisem „dokumenty jawne” powinna zawierać wszystkie wymagane 

dokumenty określone w SIWZ, z wyjątkiem informacji będących w ocenie wykonawcy 

tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny 

być złożone w drugiej części oferty oznaczone napisem „informacje zastrzeżone”. W 

przypadku gdy wykonawca nie zabezpieczy odpowiednio poufności informacji, 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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10. Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę przed upływem terminu składania ofert. W 

przypadku zmiany oferty wykonawca winien złożyć jednoznaczne pisemne oświadczenie 

o tym co i jak zostało zmienione oraz dokumenty wymagane w związku ze zmianą. 

Całość powinna być złożona w kopercie oznakowanej „ZMIANA OFERTY”. Wszelkie 

wymagania dotyczące składania ofert dotyczą również przypadku zmiany oferty. W 

przypadku wycofania oferty wykonawca winien złożyć jednoznacznie pisemne 

oświadczenie o wycofaniu oferty. Podczas otwarcia oferty zamawiający sprawdzi 

skuteczność złożonego oświadczenia w powiązaniu z dokumentami złożonymi w ofercie, 

której dotyczy wycofanie. W przypadku skutecznego wycofania oferty informacje w niej 

zawarte nie zostaną odczytane – zostanie ona zwrócona wykonawcy.  

11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być zamknięta  

w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczający jej 

nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według 

poniższego wzoru: 

Nazwa i adres Wykonawcy  

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Andrychowie 

ul. Dąbrowskiego 19 

34 – 120 Andrychów 

Oferta w postępowaniu na: 

„dostawę artykułów nabiałowych” 

Pakiet nr….. 

Nr sprawy : IZP/2500/08/2020 

Nie otwierać przed 14.01.2021r. godz. 9:30* 

*w przypadku zmiany terminu składania ofert należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin 

12. Złożenie oferty niezgodnie z ww. opisem będzie skutkowało potraktowaniem jej jako 

zwykłej korespondencji oraz może spowodować niedostarczenie jej na miejsce składania 

ofert w terminie określonym w SIWZ. W takim wypadku odpowiedzialność za ewentualne 

nieterminowe złożenie oferty obciąża wykonawcę. 

13. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu złożenia oferty ma data i godzina 

wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (tj. zarejestrowania), a nie data wysłania jej 

przesyłką pocztową czy kurierską. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w przekazaniu oferty przez 

pocztę lub firmę kurierską. 

XI  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisami jak w rozdziale X pkt 11. niniejszej 

specyfikacji należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data otrzymania oferty przez 

Zamawiającego) w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym, ul. Dąbrowskiego 19,  

34 -120 Andrychów w terminie do dnia 14.01.2021r. do godz. 900 w Sekretariacie, pok. 

A-306, II piętro Administracja. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone zgodnie  

z art. 84 ust. 2 ustawy. 

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.01.2021r. o godz. 930 w Wojewódzkim Szpitalu 

Psychiatrycznym, ul. Dąbrowskiego 19, 34-120 Andrychów, I piętro, świetlica, pok. A-

207. Otwarcie ofert jest jawne. 

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy. 
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3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b)  firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.szpital.info.pl, zakładka 

zamówienia publiczne w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie  

o przedmiotowym postepowaniu 

XII.   SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Cenę oferty stanowi cena brutto. 

2. Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. 

3. W cenie należy zawrzeć wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do 

Zamawiającego m.in. wartość towaru, koszty przygotowania dostawy, koszty transportu, 

rozładunku, zakładany zysk, należne podatki, koszty ubezpieczenia, opakowania, ewentualne 

upusty i inne, jeśli występują. 

4. Wartość netto i brutto oferty muszą być wyliczone i podane w jednostkach nie mniejszych 

niż grosze. 

5. Zaokrąglenia dokonywane przez arkusz kalkulacyjny typu EXCEL nie są traktowane za błąd 

w obliczeniu ceny. 

6. Cena oferty winna być określona przez wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych 

upustów, jakie wykonawca oferuje. 

7. Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę w ofercie będą obowiązywały przez cały 

okres trwania umowy. 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZANCZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY 

OFERT 

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie  

 

Nazwa kryterium 
Ranga 

Cena 
 

100% 

 

2. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium „cena”:  

Cena oferty  

najniższa cena brutto oferowana spośród złożonych ofert 

C = ----------------------------------------------------------------------- x ranga x 100  

cena brutto oferowana oferty rozpatrywanej (ocenianej) 
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3. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć maksymalnie 100 pkt. 

4 Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający poprawia w 

tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. 

a) w przypadku niezgodności pomiędzy ceną w formularzu oferty wpisaną liczbą lub 

słownie, odczytaną podczas otwarcia ofert, a ceną wynikającą z formularza 

asortymentowo-cenowego, za cenę oferty przyjmuje się cenę wynikającą  

z formularza asortymentowo-cenowego; 

b) jeżeli obliczona w formularzu asortymentowo-cenowym wartość netto nie odpowiada 

iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że 

prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową; 

c) jeżeli obliczona w formularzu asortymentowo-cenowym wartość brutto (razem) nie 

odpowiada sumie cen poszczególnych pozycji, przyjmuje się, że prawidłowo podano 

wartość brutto każdej pozycji.  

Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 

ustawy Pzp ma prawo w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazić 

zgody na poprawienie omyłki.  

Milczenie Wykonawcy co do tej kwestii będzie traktowane jako zgoda na poprawienie 

omyłek.  

6. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ, 

2) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny.  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności 

wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwę albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację. 

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
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3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania 

⎯ podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana albo zaprosi go do 

swojej siedziby w celu podpisania umowy. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać – przed zawarciem 

umowy – umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu: 

informacji o podwykonawcach i zakresie dostaw, które zamierza im powierzyć w toku 

wykonywania zamówienia wraz z wartością powierzonych podwykonawcom dostaw – 

jeśli dotyczy. 

5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP.  

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XVI. WZÓR UMOWY  

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH   

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz 

skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej 

oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy. 

XVIII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XIX.W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY 

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKSU CYWILNEGO 
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Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty, 

Załącznik nr 1a - Formularz asortymentowo-cenowy 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy,  

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 4 - Projekt umowy. 
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