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1. Nazwa i adres zamawiającego. 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie 
tel. (017) 77-28-895, 77-28-896, 77-28-933, fax (017) 77-28-968, e-mail: 
zamowienia@gorno.eu, strona internetowa: http://www.gorno.eu, godziny pracy: od 
poniedziałku do piątku od 730 do 1500 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 
2.1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”. 
 
2.2. Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 

3. Opis przedmiot zamówienia. 
 
3.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa artykułów 
spożywczych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 
 
3.2. Oferty częściowe 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w 
odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia. 
 
3.3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Zamówienie składa się z następujących części: 
a) Część nr 1 – artykuły spożywcze. 
Na zadanie składa się dostawa następujących produktów: Aromat do ciasta, Biszkopty, 
Brzoskwinia w syropie, Bułka tarta , Chrzan tarty, Cukier kryształ, Cukier puder, Cukier 
waniliowy, Cynamon mielony, Czekolada mleczna b/cukru, Czosnek granul., Drożdże, 
Dżem, Dżem b/cukru, Fasola Jaś, Galaretka wiśniowa, Groch łuszczony, Groszek 
konserwowy, Grzyby suszone, Herbata granulowana, Kakao, Kasza gryczana, Kasza 
jaglana, Kasza jęczmienna, Kasza kukurydziana, Kasza manna, Kawa zbożowa, Ketchup 
łagodny, Kisiel, Kminek, Kompot wiśniowy, Kompot z czarnej porzeczki, Koncentrat 
buraczany, Koncentrat pomidorowy, Konserwa gulasz angielski, Koper suszony, 
Krakersy, Krem czekoladowy, Kukurydza konserwowa, Kwasek cytrynowy, Liść 
laurowy, Majeranek paczkowany, Majonez typu rzymski, Makaron, Makrela w oleju, 
Margaryna Palma, Marmolada twarda, Mąka pszenna, Mąka ziemniaczana, Mąka żytnia, 
Miód naturalny, Miód pszczeli wielokwiatowy, Mleko skondensowane słodzone, Mleko 
w proszku pełne - min 26% tłuszczu, Musztarda stołowa, Ocet, Ogórki konserwowe, Olej 
uniwersalny, Oregano, Papryka konserwowa, Papryka mielona paczkowana, Paprykarz, 
Pasztet z drobiu, Pieprz mielony, Płatki jęczmienne, Płatki kukurydziane, Płatki owsiane, 
Proszek do pieczenia, Przyprawa do piernika, Przyprawa maga, Przyprawa sypka, 
Rodzynki, Rosół z kur, Ryż, Sałatka wielowarzywna, Ser topiony, Ser żółty, Soda 
oczyszczona, Sos grzybowy, Sos koperkowo-ziołowy, Sól spożywcza, Syrop owocowy 
wysokosłodzony, Śledź marynowany w oleju, Śledź w pomidorach, Wafle b/cukru, Wafle 
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tortowe, Woda mineralna gazowana, Ziele angielskie, Zioła prowansalskie, Imbir, Gałka 
muszkatołowa, Zupa grzybowa, Żelatyna bez dodatków, Pieczarka konserwowa, Wiórka 
kokosowe. 
 
b) Część nr 2 – paczki „świąteczne” w ilości 165  szt. dla dzieci. 
W skład każdej paczki wchodzi dostawa następujących produktów: Ciastka hity, Ciastka 
delicje, Sezamki, Sok pomarańczowy, krem czekoladowy Nutella, Kakao puchatek, 
Czekolada mleczna z orzechami laskowymi, Czekolada nadziewana, Płatki czekoladowe 
na mleko, Pierniczki baśniowe, Ptasie mleczko, Wafel w polewie czekoladowej Grzesiek, 
Mentos owocowy, Żelki z nadzieniem, Baton snikers, Orzeszki puszka, Wafle familijne, 
Chipsy Naturalnie solone. 
 
Z uwagi na przeznaczenie przedmiotu określonego w części nr 2 niniejszego 
zamówienia, jego szczególnych „okolicznościowy” charakter i specyfikę zamówienia 
(asortyment wchodzący w skład paczki jest towarem nabywanym w ramach funduszu 
socjalnego jako paczki „świąteczne” przeznaczone dla dzieci pracowników 
zatrudnionych w jednostce zamawiającego) w tabelce formularza cenowego wskazano 
nazwy handlowe produktów, które zamawiający chce otrzymać. W oparciu o 
przeprowadzone rozeznanie stwierdzono, iż wskazane z nazwy produkty stanowią 
preferencje i upodobania smakowe dzieci a jednocześnie produkty te cechują się 
pożądaną jakością i dużymi walorami smakowymi, stąd też stanowią zawartość paczki. 
Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy pzp zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty 
równoważnej. Skład oferowanego asortymentu powinien być jednak zgodny ze składem 
produktów wymienionych. Za produkty równoważne zostaną uznane takie, które będą 
posiadać skład identyczny w stosunku do składu produktów określonych przez 
zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza produktów czekolado podobnych i w 
opakowaniach zastępczych. 
 
c) Część nr 3 – Jaja L w ilości 25 000 szt. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Formularze cenowe stanowiące 
załącznik nr 2a, 2b i 2c niniejszej siwz. 
 
3.4. Podwykonawcy. 
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, zobowiązany jest podać na formularzu 
ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak 
za własne. 
 
3.5. Oferty wariantowe. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8; 15800000-6; 03142500-3. 
  

4. Termin wykonania zamówienia. 
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4.1. Przedmiot zamówienia wymienione w częściach nr 1 i 2 należy zrealizować w 
terminie 12 miesięcy. 
4.2. Przedmiot zamówienia wymienione w częściach nr 3 należy zrealizować w terminie 
6 miesięcy. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 
 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki udziału oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania. 
 
5a. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy. 
 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 
ustawy. 
 
„Samooczyszczenie” 
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-14 oraz 16-
20 ustawy Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienia stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu wykonawcy. Wskazanej regulacji nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, 
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. 
 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

 
6.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.  
 
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o 
którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ.  
 
6.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 
dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub 
dokumentów: 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana 
procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, 
że zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, 
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którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
6.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia następujących 
dokumentów:  
a) odpisu 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; 
 
6.2.2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę do 
dostarczenia następujących dokumentów: 
 
1. Oświadczenia, że:  
a) Wykonawca oferuje asortyment posiadający odpowiednie dokumenty wymagane 
przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu w RP, 
które niezwłocznie zobowiązany jest przedłoży na każde żądanie Zamawiającego; 
b) Wykonawca spełnienia aktualne wymogi dot. transportu oraz obrotu towarami i 
produktami spożywczymi; 
c) Oświadczenie o spełnieniu wymagań koniecznych do zapewnienia higieny w procesie 
produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi oraz do zapewnienia właściwej 
jakości zdrowotnej tych artykułów - podst. prawna: Ustawa z dnia 25.08.2006 r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (DZ.U. z 2006, nr 171, 1225). 
 
6.3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
6.3.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 
 
6.4. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego. 
6.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 
6.4.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia 
publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie 
określać zakres umocowania. 
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6.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2.1. lit. a) 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 
 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:  
 

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz 
wykonawcy, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w pkt. 6 przekazują:  

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na 
adres Zamawiającego tj.: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 
Górno, woj. podkarpackie, lub  

b) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: 
zamowienia@gorno.eu 
 

7.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania zamawiającego w trybie art. 26 
ust. 3 ustawy mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania 
elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
 
7.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do 
Zamawiającego z zapisem w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 
dostawę artykułów spożywczych”.  
 
7.4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z 
Wykonawcami jest Pan Tomasz Dobosz, w godzinach od 7:00 do 12:30 od poniedziałku 
do piątku.  
 
7.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.  
 

8. Termin związania ofertą.  
 
8.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).  
 
8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

mailto:zamowienia@gorno.eu
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9. Opis sposobu przygotowania oferty.  

 
9.1. Wykaz dokumentów składanych przez Wykonawcę w ofercie:  

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ,  
b) formularz cenowy – załącznik 2A, 2B i 2C do SIWZ (w zależności od wybranych 

części) 
c) oświadczenie wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji - Załącznik 3 do 

SIWZ,  
d) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach 

określonych w art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
– jeśli dotyczy.  
 

9.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie 
pisemnej.  
 
9.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski.  
 
9.4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.  
 
9.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) 
dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących 
podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w 
rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których 
mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem.  
 
9.6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie, którego 
każdego z nich dotyczą.  
 
9.7. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z 
właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego 
poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do 
reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu 
Wykonawcy.  
 
9.8. Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji 
stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się 
przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez 
wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez 
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zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą 
podpisane przez Wykonawcę.  
 
9.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę 
składa się w jednym egzemplarzu.  
 
9.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
 
9.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby (osób) podpisującej ofertę.  
 
9.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.  
 
9.13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
9.14. Opakowanie i oznakowanie oferty: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i 
zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. podkarpackie, w sekretariacie 
oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 
 

Oferta w przetargu na dostawę artykułów spożywczych. 
Znak postępowania ST/DZP/1/2018 
Nie otwierać przed dniem 22.02.2018 r. godz. 10:30 
 
9.15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty 
składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu 
od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
  
9.16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa 
były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 
„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 
składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  
 
9.17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w 
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako 
bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III 
CZP 74/05) ich odtajnieniem.   
 
9.18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego 
wezwanie w trybie art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody 
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stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako 
tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne 
wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie 
wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
 
9.19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do 
złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o 
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie 
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 
otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  
 
9.20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 
jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu 
poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty 
ofert wycofywanych nie będą otwierane.  
 
9.21. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank 
Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu.  
 
9.22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 
2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i 
obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed 
terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 7 niniejszej SIWZ. Przepisy 
ustawy nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
 

10.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.  
 

10.1. Oferty należy składać do dnia 22.02.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie 
zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, woj. 
podkarpackie, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona wykonawcy 
bez rozpatrzenia.  
 
10.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową 
czy kurierską. 

 
10.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.02.2018 r. o godzinie 10:30 w 
siedzibie zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
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Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno, 
woj. podkarpackie, w sali konferencyjnej.  
 
10.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.  
 
10.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 
http://przetargi.gorno.eu informacje dotyczące:  
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny 
 

11. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 

11.1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem 
podatku VAT. Cena oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem 
ofertowym. Cena ofertowa = cena netto + podatek VAT.  
 
11.2. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 
5 należy zaokrąglić w górę).  
 
11.3. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie 
polskiej (złoty polski). Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 
 
11.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia 
wraz z dostawą do Zamawiającego. 

 
12.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

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

12.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
12.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 
 
Lp. Kryterium Ranga 

1. Cena 100% 

 
12.3. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie opisanych wyżej kryteriów 
oraz ich znaczenia. Oferty będą oceniane punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką 
po uwzględnieniu znaczeń może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.. 
 
 
Każdej ocenianej ofercie Zamawiający przyzna punkty za cenę oferty wg 
poniższego wzoru (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): 
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      C min 

C = ---------  x 100 punktów 

         Co 

gdzie: 

C min - cena najniższa spośród ofert, 

Co - cena oferty ocenianej. 

12.4. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów. 
12.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 
12.6. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i 
niepodlegających odrzuceniu. 
 
12.7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
12.8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek 
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
 

13. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

13.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę 
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.  
 
13.2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania 
umowy.  
 
13.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia 
są zobowiązani dostarczyć zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę. 
 
13.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać 
ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.  
 
13.7. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie uznane 
zostanie za uchylenie się od jej podpisania.  
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13.8. 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. 

 
14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 
umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 
warunkach. 
  

14.1. Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi Załącznik 
nr 5 do niniejszej specyfikacji.  
 
14.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
zakresie: 

1. W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki 
podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny 
przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę, 

 
15.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w 

toku postępowania o udzielenie zamówienia:  
Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej 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 
niniejszej ustawy. W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej 
uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy.  

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:  
a. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub 

zapytania o cenę;  
b. określenia warunków udziału w postępowaniu;  
c. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  
d. odrzucenia oferty odwołującego;  
e. opisu przedmiotu zamówienia;  
f. wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym 
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weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub 
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

5. 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.  

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 
2.  

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.  

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane 
w inny sposób.  

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 
 

16. Tryb ogłoszenia wyników postępowania:  
 

16.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  
a) 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 nazwy 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;  
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;  
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;  
d) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 
16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na 
stronie internetowej http://gorno.eu/zamowienia-publiczne zawiadomienie o wyborze 
najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których mowa w pkt. 16.1. a) lub 
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawierające informację, o których mowa 
w pkt. 16 1 lit. d). 
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16.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
 

17.  Wymagania dotyczące wadium 
 
Wadium nie jest wymagane. 
 

18.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 
 
Załączniki do SIWZ: 
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 
2. Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik nr 2A, 2B i 2C 
3. OŚWIADCZENIE składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy - Załącznik nr 3 
4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ - Załącznik nr 4 
5. Wzór umowy - Załącznik nr 5 
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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Nazwa Wykonawcy:  

 

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

Adres (siedziba) Wykonawcy:  

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

Telefon: ………………………………………  Faks:………………………………………………………… 

e-mail: ..............................................@.............................................................................. ...................... 

W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy wszystkich wykonawców składających 

ofertę wspólną, wskazać ustanowionego pełnomocnika oraz podać jego dane 

teleadresowe. 

OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5,  36-051 

Górno 

Nazwa 

zamówienia: 

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 

1. Oferuję wykonanie w/w zamówienia za:  
 

Część nr 1 – artykuły spożywcze 

 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 
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Część nr 2 – paczki „świąteczne” dla dzieci 

 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

 

 
 

Część nr 3 – Jaja L 

 

Cenę netto ……………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

podatek VAT …………………zł (słownie:………..……………………………………………………………zł) 

Cenę brutto:…………………zł (słownie:………………………………………………………………………zł) 

 
2. Części zamówienia, których wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcom1): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pozostałe części zamówienia zamierzam wykonać siłami własnymi. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 30 dni licząc od upływu terminu 
składania ofert. 

5. Oświadczam, że cena podana w pkt. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

............................................................... 
                      (podpis Wykonawcy) 

____________________________________________ 

1) Wypełnić jeżeli dotyczy 
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Załącznik nr 2A do SIWZ 

CZĘŚĆ NR 1 

FORMULARZ CENOWY 

Dostawa artykułów spożywczych 

 

……………………………………………….. 

   (Pieczęć Nazwa Wykonawcy) 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 
Kwota Vat Wartość brutto 

1 
Aromat do ciasta 10 ml (waniliowy, 
śmietankowy) 

SZT 20       

2 Biszkopty okrągłe opak. 120 g SZT 20       

3 Brzoskwinia w syropie (opak. 850g) SZT 12       

4 Bułka tarta (opak. do 1kg) KG 230       

5 Chrzan tarty (opak. do 250g) KG 50      

6 Cukier kryształ (paczkowany 1 kg) KG 3900      

7 Cukier puder 500g KG 20      

8 Cukier waniliowy 30g SZT 300      

9 Cynamon mielony 20g SZT 30      

10 
Czekolada mleczna b/cukru (dla 
diabetyków) do 100 g 

SZT 250      

11 Czosnek granul.(opak. do 20g) KG 6      

12 Drożdże (opak. 100g) KG 10      

13 Dżem (opak. 25g) SZT 6500      

14 
Dżem b/cukru (dla diabetyków) 
opak. od 200g do 250g 

KG 192      
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15 Fasola Jaś (opak. do 5kg) KG 200      

16 Galaretka wiśniowa (opak. do 1 kg) KG 70      

17 Groch łuszczony (opak. do 5 kg) KG 160      

18 Groszek konserwowy 400g SZT 350      

19 Grzyby suszone KG 0,3      

20 
Herbata granulowana (opak. do 
1kg) 

KG 120      

21 Kakao (opak. do 200g) KG 20      

22 Kasza gryczana (opak. do 5kg) KG 120      

23 Kasza jaglana (opak. do 1 kg) KG 80      

24 Kasza jęczmienna (opak. do 5 kg) KG 450      

25 Kasza kukurydziana (opak. do 1 kg) KG 100      

26 Kasza manna (opak. do 1 kg) KG 650      

27 Kawa zbożowa (opak. do 500g) KG 200      

28 Ketchup łagodny (opak. 500g) KG 120      

29 Kisiel (opak. do 1kg) KG 80      

30 Kminek (opak. 20g) KG 2      

31 Kompot wiśniowy (opak. 0,9 L) SZT 550      

32 
Kompot z czarnej porzeczki 
(opak.0,9 L) 

SZT 400      

33 
Koncentrat buraczany opakowanie 
szklane 0,3 L 

SZT 280      

34 
Koncentrat pomidorowy (30% klasa 
I)  do 1 kg 

KG 260      

35 
Koncentrat pomidorowy (30% klasa 
I) do 200g 

Kg 70      

36 
Konserwa gulasz angielski (min. 
65% mięsa wieprzowego) opak. 300 
g 

SZT 120 
     

37 Koper suszony (opak do 100 g) KG 2      

38 Krakersy 180g (+/- 5g) SZT 600      
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39 Krem czekoladowy 200g SZT 360      

40 Kukurydza konserwowa (opak.400g) SZT 100      

41 Kwasek cytrynowy (opak. do 50g) KG 5,5      

42 Liść laurowy 20g SZT 50      

43 Majeranek paczkowany (opak. 20g) KG 2,2      

44 
Majonez typu rzymski (opak. od 
750g do 1 kg) 

KG 200      

45 
Makaron (zaw. mąki z pszenicy 
Durum min. 50%) świderki, nitki, 
łazanki, muszelki 

KG 2300 
     

46 
Makrela w oleju 170g  
(wieczko z otwieraczem) 

SZT 400      

47 
Margaryna Palma 250g (80% 
tłuszczu) 

KG 950      

48 
Marmolada twarda (opak. od 500g 
do 1100g) 

KG 20      

49 Mąka pszenna (typ 500/ opak. 1 kg) KG 2 000      

50 Mąka ziemniaczana (opak. 1kg) KG 240      

51 Mąka żytnia (paczkowana 1 kg) KG 130      

52 Miód naturalny (opak. do 1kg) KG 5      

53 
Miód pszczeli wielokwiatowy (opak. 
25g) 

SZT 5 000      

54 
Mleko skondensowane słodzone  
(opak. 530g) 

SZT 50      

55 
Mleko w proszku pełne min 26% 
tłuszczu(opak. do 1 kg) 

KG 400      

56 
Musztarda stołowa opak. od 180g 
do 200g 

SZT 550      

57 Ocet  (opak. 0,5 – 1L) L 40      

58 Ogórki konserwowe 0,9 L SZT 400      

59 
Olej uniwersalny (spożywczy) (opak. 
do 3 L) 

L 300      

60 Oregano 10g SZT 10      
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61 Papryka konserwowa 0,9 L SZT 100      

62 
Papryka mielona paczkowana do 50 
g 

KG 2,8      

63 Paprykarz opak.  160g   SZT 600      

64 Pasztet z drobiu 160g SZT 4300      

65 Pieprz mielony (opak. 20g) KG 10      

66 
Płatki jęczmienne błyskawiczne 
(opak. do 1 kg.) 

KG 100      

67 Płatki kukurydziane (opak. do 1 kg) KG 170      

68 Płatki owsiane (opak. do 1 kg) KG 450      

69 Proszek do pieczenia 32g SZT 50      

70 Przyprawa do piernika (opak. 20g.) SZT 15      

71 
Przyprawa maga duża szklane 
opakowanie (opak. do 1L) 

L 240      

72 

Przyprawa sypka (zawartość suszu 
warzywnego minimum 20% bez 
glutaminianu sodu). Opakowanie do 
500g 

KG 50 

     

73 Rodzynki   100g SZT 10      

74 Rosół z kury (opak. do 3,5kg) KG 105      

75 Ryż  opak. 1kg KG 1 850      

76 
Sałatka wielowarzywna 900g 
(szwedzka, z czerwonej kapusty) 

SZT 140      

77 Ser topiony opak.140g (8 porcji) SZT 900      

78 Ser żółty KG 250      

79 Soda oczyszczona opak do 100 g KG 1      

80 Sos grzybowy (opak. do 1,5kg) KG 10      

81 
Sos koperkowo-ziołowy (opak. do 1 
kg) 

KG 5      

82 
Sól spożywcza (paczkowana) opak. 
do 1 kg 

KG 1200      

83 Syrop owocowy wysokosłodzony L 350      
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przygot. na bazie natur. soków 
owocowych (opak. do 5 L) 

84 Śledź marynowany w oleju do 5kg KG 80      

85 
Śledź w pomidorach 170g  
(wieczko z otwieraczem) SZT 

2000      

86 
Wafle b/cukru  (dla diabetyków) 60-
100g KG 60      

87 
Wafle tortowe opak. 150g  wymiar 
28x28cm (+/-10cm) SZT 50      

88 
Woda mineralna gazowana (opak 
1,5 L) SZT 1800      

89 Ziele angielskie (opak. 20g) KG 1      

90 Zioła prowansalskie 20g SZT 10      

91 Imbir opak. 20g SZT 10      

92 Gałka muszkatołowa 20 g SZT 10      

93 Zupa grzybowa (opak. do 1,5kg) KG 10      

94 Żelatyna bez dodatków (opak. 50g) KG 10      

95 Pieczarka konserwowa 0,9 L SZT 30      

96 Wiórka kokosowe (opak. 0,2 kg) SZT 5      

Ogółem     

 
 
 
 
 
 
        ………………………….. dn. ……………………..       ……………………………………… 
          Miejscowość                   (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2B do SIWZ 

CZĘŚĆ NR 2 

FORMULARZ CENOWY 

Dostawa paczek „świątecznych” dla dzieci 

 

……………………………………………….. 

   (Pieczęć Nazwa Wykonawcy) 

 

Lp. Nazwa Producent 
Gramatura 
minimalna 

J.m. Ilość 
Cena jedn. 

netto 
Wartość 

netto 
Stawka 

VAT 
Kwota 

Vat 
Wartość brutto 

1 Ciastka hity  Bahlsen 134g Opak 165      

2 Ciastka delicje Wedel 147 g. Opak 165      

3 Sezamki  Odra 32 g. Opak 165      

4 Sok pomarańczowy Hortex 1 litr Opak 165      

5 krem czekoladowy Nutella Ferrero 230 g. SZT 165      

6 Kakao puchatek Maspex 300 g. SZT 165      

7 
Czekolada mleczna z 

orzechami laskowymi 
Wedel 100 g. SZT 165      

8 Czekolada nadziewana Wedel 100 g. SZT 165      

9 
Płatki czekoladowe na 

mleko 
Nestle 250g Opak 165      

10 Pierniczki baśniowe Skawa 150 g. Opak 165      

11 Ptasie mleczko   Milka 350 g Opak 165      

12 
Wafel w polewie 

czekoladowej Grzesiek 
Jutrzenka 48g Opak 165      
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13 Mentos owocowy  Van Melle 38 g. Opak 165      

14 Żelki z nadzieniem  Jutrzenka 90 g. Opak 165      

15 Baton snikers Mars 50 g. SZT 165      

16 Orzeszki puszka  Felix 140g Opak 165      

17 Wafle familijne Jutrzenka 180 g. Opak 165      

18 Chipsy naturalne solone Lays 150g Opak 165      

Ogółem     

 

 

 

 

        ………………………….. dn. ……………………..       ……………………………………… 
          Miejscowość                   (podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST/DZP/1/2018 

24 

 

Załącznik nr 2C do SIWZ 

CZĘŚĆ NR 3 

FORMULARZ CENOWY 

Dostawa jaj 

 

……………………………………………….. 

   (Pieczęć Nazwa Wykonawcy) 

 

Lp. Nazwa J.m. Ilość 
Cena jedn. 

Netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 
Kwota Vat Wartość brutto 

1 Jaja L SZT 25 000       

 

 

 

 

        ………………………….. dn. ……………………..       ……………………………………… 
          Miejscowość                   (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 (nazwa, adres) 

OŚWIADCZENIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn. Dostawa 

artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie oświadczam, co następuje: 

 

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 

w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

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

przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 

następującego podmiotu: 

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

 w następującym zakresie:  

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

 

W ZAKRESIE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 
ustawy, a także art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. ………… ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub ust. 5 pkt 1 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, na którego zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………… 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

..................................... dnia.......................... r.           ............................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                                    (podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 

ZAMAWIAJĄCY: 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów  

Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie  

36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5 

 

WYKONAWCA: 

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

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

 (nazwa, adres) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: Dostawa 
artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, uwzględniając informację, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. oświadczam, że: 
1. z żadnym z wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu nie należę do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
1. z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu należę do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) 
Lista wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa, adres) 

Jednocześnie przedkładam następujące dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Składając oświadczenie należy wybrać właściwy wariant pkt 1. 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzania zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

..................................... dnia.......................... r.     ............................................................... 
          (miejscowość)                                                                                                                          (podpis Wykonawcy) 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17337528
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Załącznik nr 5  

Wzo r umowy 

UMOWA Nr ...... 

Zawarta w dniu ................... w Górnie pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w 

Górnie, 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5,  woj. podkarpackie, zwanym dalej w treści 

umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: 

Dyrektor zakładu - mgr inż. Elżbietę Burzyńską, 

Zwanym dalej Zamawiającym  

a: ……………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu 

nieograniczonym nr……., ogłoszonym w BZP Nr ………………………… w dniu …………….., na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), dotyczącego zadania pn.: „Dostawa 

artykułów spożywczych dla Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie” została zawarta umowa 

następującej treści: 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu artykułów spożywczych 

w ilościach, rodzajach i asortymencie określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy /Formularz cenowy – lista oferowana/ - stanowiącym integralną część tej 

umowy, a zwanym w dalszej części umowy towarem 

§ 2. 

Strony określają wartość umowy na kwotę:  

Netto ……,  

VAT ……,  

Brutto ……  

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 

§ 3. 

Cena, o której mowa w § 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy wraz z przygotowaniem (w przypadku zadania nr 2 – w ozdobne 

opakowania świąteczne) i dostawą towaru do magazyn zamawiającego, ustalana jest na 

cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem § 10 ust. 1. lit. 

b).  
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§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru określonego w Załączniku Nr 1 

do niniejszej umowy jeden raz w tygodniu, w ilościach i asortymencie uprzednio 

uzgodnionych i zamówionych, wg potrzeb magazynu kuchni. Wykonawca zobowiązuje 

się do dostarczenia towaru w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez 

zamawiającego telefonicznie lub faksem zamówienia. 

 – niniejsza treść ust. 1 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie umowę w 

zakresie wykonania części nr 1 i części nr 3 zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia paczek w ilości 165 szt. w 

przygotowanych ozdobnych świątecznych opakowaniach (np. „reklamówka”) w dniach 

od 20 do 30 listopada 2018 r. (opakowania wliczone w cenę dostawy).  

- niniejsza treść ust. 2 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie umowę w 

zakresie wykonania części nr 2 zamówienia. 

3. Dostarczenie towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy w godzinach 

ustalonych z Zamawiającym, przy czym odbiór ilościowy towaru odbywać się będzie w 

magazynie żywnościowym Zamawiającego. 

4. Towar dostarczany będzie w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem w 

czasie transportu. 

5. Do każdej dostawy należy dostarczyć świadectwo ważności i przydatności do spożycia 

określonego produktu. 

§ 5. 

1. Wykonawca dostarczał będzie towar najlepszego gatunku spełniający wymogi norm 

jakościowych i technologii produkcji określonych w Polskich Normach. 

2. Dostarczany towar winien spełniać wysokie wymogi jakościowe i przydatności do 

spożycia oraz być wolny od wad i chorób. 

3. Towar dostarczany zabezpieczony będzie przed uszkodzeniem w czasie transportu. 

Do towaru Wykonawca dostarczy kartę identyfikacji jakościowej produktu. 

4. Na towary objęte dostawami Wykonawca udziela gwarancji jakości. W razie 

dostarczenia wyrobów z wadami jakościowymi Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie nie później niż w terminie 24 godzin od dnia zgłoszenia wady wymienić je 

na wolne od wad oraz pokryć spowodowane tym straty, wykazane przez 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku wykonywania umowy zostanie stwierdzone, że towary nie odpowiadają 

wymaganej jakości, Zamawiający powiadomi o tym Wykonawcę, który będzie 

obowiązany niezwłocznie dostosować ich jakość do żądanej. W przypadku 

powtarzających się nie odpowiadających jakościowo dostaw towaru i bezskutecznego 

upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy. 
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6. W przypadku nie wykonania dostawy przez Wykonawcę w sposób zgodny z umową, 

w tym niedostarczania towaru w ustalonych terminach, Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku odstąpienie od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

8. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne należne Zamawiającemu, 

które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, 

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad lub terminu o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

§ 6. 

1. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż 

przewidziany w niniejszej umowie, jednakże nie mniejszym niż 95% jej wartości. 

– niniejsza treść ust. 1 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie umowę w 

zakresie wykonania części nr 1 i/lub nr 3 zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji zamówienia w zakresie mniejszym niż 

przewidziany w niniejszej umowie, jednakże nie mniejszym niż 90% jej wartości. 

– niniejsza treść ust. 2 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie umowę w 

zakresie wykonania części nr 2 zamówienia. 

§ 7. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia objętego niniejszą umową 

podwykonawcy. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części lub całości umowy 

przy pomocy podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem 

nieważności. 

2. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy tj.: 

…………………………………………………................................... (nazwa, siedziba, adres 

podwykonawcy, NIP, REGON, CEIDG, KRS) następującą część zamówienia: 

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

3. Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu towar dotyczący wyżej wymienionej części 

zamówienia wg cen określonych w załączniku do umowy, sporządzonym na podstawie 

formularza cenowego na daną część zamówienia, stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy.  
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4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność prawną i 

finansową za realizację części zamówienia wykonywaną przez podwykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne.  

5. Zamawiający nie dopuszcza dalszego zlecania realizacji części zadania przez 

podwykonawcę.  

6. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca.  

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za część zamówienia 

wykonaną przez podwykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie w pierwszej 

kolejności opłacić należność dla podwykonawcy za wykonane przez niego zamówienie, 

na potwierdzenie czego - na żądanie Zamawiającego - doręczy Zamawiającemu 

dokumenty (np. potwierdzenie przelewu, pisemne oświadczenie podwykonawcy) 

potwierdzające uregulowanie przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych zobowiązań 

finansowych względem podwykonawcy związanych z realizacją przedmiotu niniejszej 

Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający może powstrzymać się z płatnością faktury 

dla Wykonawcy za wykonane zamówienie objęte niniejszą Umową, do czasu 

wyjaśnienia powyższej okoliczności. 

- powyższa treść ust. 2-7 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie przedmiot 

zamówienia przy pomocy podwykonawców. 

§ 8. 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 

– niniejsza treść ust. 1 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie umowę w 

zakresie wykonania części nr 1 i/lub nr 2 zamówienia. 

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres 6 miesięcy. 

– niniejsza treść ust. 2 dotyczy przypadku jeżeli wykonawca realizował będzie umowę w 

zakresie wykonania części nr 3 zamówienia. 

§ 9. 

Poza przypadkami wymienionymi w umowie oraz w kodeksie cywilnym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo i możliwość odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

§ 10. 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
zakresie: 
a) zmian korzystnych dla Zamawiającego, w szczególności obniżenia ceny 

przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę, 
b) W przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana stawki 

podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy, strony mogą dokonać 
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto, 
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2. Spory wynikające na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 
właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego. 
 
 
 

Zamawiający             Wykonawca 


