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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
o wartości szacunkowej poniŜej równowartości kwoty 221 000 euro  

na dostawy artykułów Ŝywnościowych róŜnych 
 w trybie przetargu nieograniczonego 

 
 
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp. 
 
 
 

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17,                  
86-300 Grudziądz, zwany dalej Zamawiającym. 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.przetargi.bieganski.org 
 

II.  Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
 
III.  Opis przedmiotu zamówienia - uwzględniający standardy jakościowe i koszty cyklu Ŝycia  

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne artykułów Ŝywnościowych róŜnych w ilościach      
i asortymentach określonych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik Nr 2 do SIWZ, w 
którym Zamawiający określił standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający uwzględnił koszty cyklu Ŝycia przedmiotu zamówienia      
w szczególności: 
� poniesione przez Zamawiającego lub innych uŜytkowników związane z: 
• nabyciem poprzez dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia – zgodnie z zasadami 

realizacji zamówienia określonymi w ogólnych warunkach  umowy– które stanowią jedyny 
czynnik kosztowy róŜnicujący oferty; 

• uŜytkowaniem, w szczególności zuŜyciem energii i innych zasobów – przedmiot zamówienia 
nie generuje dodatkowych kosztów związanych z uŜytkowaniem; 

• utrzymaniem – przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych                              
z utrzymaniem; 

• wycofaniem z eksploatacji, w szczególności kosztami zbierania i recyklingu – przedmiot 
zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów związanych z wycofaniem z eksploatacji , 
poniewaŜ przedmiotem zamówienia są artykuły spoŜywcze podlegające bieŜącej konsumpcji, 
natomiast koszty utylizacji zuŜytych opakowań są dla Zamawiającego takie same, bez 
względu na Wykonawcę, w związku  z tym się znoszą. 

� przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem Ŝycia produktu, usługi 
lub robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz 
inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile wartość pienięŜną moŜna określić i 
zweryfikować - przedmiot zamówienia nie generuje dodatkowych kosztów przypisywanych 
ekologicznym efektom zewnętrznym związanych z cyklem Ŝycia produktu. 



  

 
 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równowaŜnych we wskazanych pozycjach zadań: 1, 2,  4, 

9. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje produkty równowaŜne powinien w formularzu 
cenowym wpisać ich nazwę handlową oraz  nazwa producenta. Produkty równowaŜne  powinny 
spełniać wymogi opisane dla tych pozycji.  

   
  Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zapoznania się z warunkami produkcji, magazynowania                

 i transportu asortymentów będących przedmiotem zamówienia. 
   
  Przedmiotowe dostawy powinny być wykonywane przez Wykonawcę, który ma wdroŜony system 

 HACCP  
 Przedmiotowe dostawy powinny być wykonywane środkami transportu dopuszczonymi              
do przewozu Ŝywności w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem. 
 
Miejsce realizacji zamówienia:  magazyn Ŝywnościowy kuchni szpitalnej Zamawiającego            

 ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:   
 
Zadanie 1:  Artykuły sypkie, przyprawy i inne artykuły Ŝywnościowe  

 CPV: 15800000-6 róŜne produkty spoŜywcze 
 
Zadanie 2: Przetwory owocowe i warzywne.  

CPV: 15330000-0 przetworzone  warzywa i owoce,  15321000-4 soki owocowe 
 
Zadanie 3: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych  

CPV: 15600000-4 produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych 
 
Zadanie 4: Oleje i tłuszcze.     

CPV: 15400000-2 oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne 
 
Zadanie 5: Jaja kurze      

CPV: 03142500-3 jaja 
 

Zadanie 6: Ryby i filety rybne.    
CPV: 15211000-0 filety rybne, 15232000-3 ryby solone, 15221000-3 ryby 
mroŜone 

 
Zadanie 7: Warzywa i owoce  mroŜone.    

CPV: 15331170-9 warzywa mroŜone, 15300000-1 owoce , warzywa i podobne 
 produkty 

 
Zadanie 8: Woda mineralna    

CPV: 15981000-8 wody mineralne 
 

Zadanie 9: Produkty mleczne dla niemowląt i dzieci   
CPV: 15884000-8 – produkty dla niemowląt 
 

Zadanie 10: Produkty mączne gotowe   
CPV: 15851000-8 – produkty mączne 



  

 
Wykonawca powinien zaoferować wszystkie pozycje asortymentowe wymienione w formularzu 
cenowym  danego zadania.  

 
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy 
Pzp.  
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych 
części zamówienia. 
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz art. 29 ust. 4 
ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia  w walutach obcych. 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
 

IV.  Termin wykonania zamówienia: przez okres 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz 
spełniają warunki udziału w postępowaniu. 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu: 
− kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 
       Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 

 
− sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 
− zdolność techniczna lub zawodowa: 

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie. 
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
3. Dodatkowe podstawy wykluczenia wykonawcy (w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1) - ustawy 

Prawo zamówień publicznych: 
Z udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca, w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
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 (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba Ŝe sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 



  

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) 
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. 

 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału                               

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 
 

VI. 1. Do oferty Wykonawca musi dołączyć: 
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 1    

do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, Ŝe 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu - dokument  naleŜy złoŜyć w formie oryginału.  

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie,               
 o którym mowa powyŜej składa kaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
 zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia.  

2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są 
 zobowiązani do złoŜenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. 

  Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub 
  do reprezentowania  w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3) formularz ofertowy – wg formularza załączonego do SIWZ - naleŜy złoŜyć w formie 
 oryginału 

4) formularz cenowy – stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ - naleŜy złoŜyć w formie 
 oryginału 

5) w przypadku gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika - oryginał pełnomocnictwa 
 lub kopia poświadczona notarialnie. 

  
 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 w zakresie wskazanym w załączniku  
 nr 1, o którym  mowa powyŜej . 

  
 VI. 2. Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, zobowiązany będzie do 
przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynaleŜności lub braku przynaleŜności do tej 
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca 
moŜe złoŜyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, Ŝe powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien 
 złoŜyć  kaŜdy z Wykonawców. 
 Oświadczenie naleŜy złoŜyć w formie  oryginału. 

 
 VI. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
 najwyŜej  oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 5 dni, aktualnych na 
 dzień złoŜenia następujących oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia braku podstaw  
 wykluczenia: 



  

-   aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy. 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców dokument powinien 
 złoŜyć  kaŜdy z Wykonawców. 

 Dokument moŜe być przedstawiony w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
 zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 
 VI. 4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
 została najwyŜej oceniona, do złoŜenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niŜ 5 dni 
 aktualnych na dzień złoŜenia następujących dokumentów w celu potwierdzenia, Ŝe 
 zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia  wymagania określone przez Zamawiającego: 

-  zaświadczenie lub inny dokument wydany przez organ nadzorujący, potwierdzający Ŝe 
 przedmiotowe dostawy będą wykonywane przez Wykonawcę, który ma wdroŜony system 
 HACCP  
- aktualna decyzja/zezwolenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego organu 

uprawnionego potwierdzające, Ŝe przedmiotowe dostawy będą wykonywane środkami 
transportu dopuszczonymi do przewozu Ŝywności w zakresie objętym przedmiotowym 
zamówieniem 

 Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczone 
za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę. 

 
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się  z Wykonawcami:  
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                 
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem: (56) 46 213 34. 
Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŜ na 2 dni przed upływem terminem 
składania ofert – pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 
 
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszczać będzie na stronie internetowej: 
www.przetargi.bieganski.org 
 
Do kontaktów z Wykonawcami upowaŜnione są:  
Pani Maria Kurowska  – st. specjalista w dziale zamówień publicznych, tel. (56) 641 34 64 faks 
(56)4621334– w sprawach związanych z procedurą, 
Pani Joanna Ostrowska – intendent tel. (56) 641 35 47  – w sprawach związanych z przedmiotem 
zamówienia. 
 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium:  nie dotyczy niniejszego postępowania. 
 
IX.  Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu złoŜenia oferty. 



  

 
X. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna być napisana w j. polskim, maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym 
atramentem.  
Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 
Wskazane jest aby wszystkie strony oferty były zszyte, zbindowane lub w inny sposób trwale 
złączone  w celu zapobieŜenia ich dekompletacji.  
Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz 
dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany 
dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty. 
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
KaŜdy wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę. 
W przypadku złoŜenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w 
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien 
poinformować 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. JeŜeli złoŜono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 
najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniŜszą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który 
zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W związku z tym, w takim 
przypadku cena podana przez takiego wykonawcę w ofercie jako „cena brutto” nie moŜe zawierać 
podatku VAT, który zamawiający będzie miał obowiązek rozliczyć.  
Ofertę naleŜy złoŜyć 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 poniŜszego wzoru: 

 
 

„Przetarg nieograniczony - dostawy artykułów Ŝywnościowych róŜnych  ”  
oraz  

Znak sprawy: ś/2/PN/18 
„Nie otwierać przed 18.07.2018 r. godz. 12.30” 

Wskazane jest, aby wykonawca umieścił w kopercie zawierającej ofertę równieŜ osobną kopertę 
zawierająca dokumenty zastrzeŜone, jeŜeli zachodzi taki przypadek. 
 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście w Regionalnym Szpitalu 
Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. L. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, 
Budynek T, I piętro, pok. nr 108 a, codziennie od godz. 8.00 do godz. 14.00 (oprócz dni wolnych 
od pracy), nie później niŜ do 18.07.2018 r. godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława 
Biegańskiego  w Grudziądzu, ul. L. Rydygiera 15/17, Budynek T, parter, Dział Zamówień 
Publicznych , w dniu 18.07.2018 r.  o godz. 12.30. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu 
ofert. 



  

 
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 złoŜyli oferty w terminie; 
c) cen zawartych w ofertach. 
Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.przetargi.bieganski.org             
w miejscu, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o przedmiotowym postępowaniu. 

 
XII.  Opis sposobu obliczenia ceny: 

Cena oferty w zakresie poszczególnych zadań to wartość brutto ogółem wszystkich 
asortymentów wynikająca z wypełnionego przez Wykonawcę formularza cenowego (Załącznik Nr 
2 do niniejszej SIWZ).  
Cena ta obejmuje wszystkie zobowiązania finansowe Zamawiającego względem Wykonawcy z 
tytułu realizacji zamówienia i powinna być wyraŜona w PLN.  
 

XIII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 
  (1)   Cena  100 % 

 
 Ocena ofert według wyŜej wymienionego kryterium nastąpi w następujący sposób: 
  
 (1) Kryterium ceny: 

Ocena punktowa danej oferty  =     cena najniŜsza     x  100 
            cena danej oferty 

 
Wykonawca w ramach tego kryterium będzie mógł otrzymać maksymalnie 100 punktów. 
 
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania najpierw oceny ofert, a następnie zbadania, czy 
Wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający zbada, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złoŜył ofertę 
najwyŜej ocenią spośród pozostałych ofert. (art. 24 aa ust. 1 i 2 Pzp).  

 

XIV.  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Po wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została wybrana, zostanie powiadomiony o 
miejscu  i terminie zawarcia umowy. 
1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum) Zamawiający zastrzega sobie prawo Ŝądania, przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Zamawiający zaleca, aby umowa ta zwierała zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, jaki 
będzie realizował kaŜdy  z Wykonawców występujących wspólnie, chyba, Ŝe dokument ten 
został złoŜony przez wykonawcę w ofercie. 



  

2. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego    
działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość 
złoŜonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas 
przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoŜy dokument wymagany treścią art. 230 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z 
późn. zm.), chyba, Ŝe dokument ten został złoŜony przez wykonawcę w ofercie. 

3. W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy prowadzącego 
działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Zamawiający zastrzega sobie prawo 
Ŝądania, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy – nie dotyczy 

niniejszego postępowania. 
 
XVI.   Ogólne warunki umowy:  

1. Wykonanie umowy. 
Przez wykonanie umowy rozumiane jest sukcesywne zaopatrywanie Zamawiającego w 
artykuły Ŝywnościowe róŜne , w asortymentach i ilościach podanych na formularzu cenowym,            
w okresie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy z moŜliwością przedłuŜenia do czasu 
całkowitej realizacji zakontraktowanych ilości. 
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zapoznania się z warunkami produkcji, 
magazynowania  i transportu asortymentów będących przedmiotem zamówienia. 
Przedmiotowe dostawy powinny być wykonywane przez Wykonawcę, który ma wdroŜony 
system HACCP. 
Przedmiotowe dostawy powinny być wykonywane środkami transportu dopuszczonymi do 
przewozu Ŝywności.  

2. Warunki dostawy. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar  na swój koszt i ryzyko. Wydanie towaru 
nastąpi u Zamawiającego - magazyn Ŝywnościowy kuchni szpitalnej ul. Rydygiera 15/17       
w Grudziądzu.  
Częstotliwość, wielkość i zakres poszczególnych dostaw będzie uzgadniany kaŜdorazowo      
z upowaŜnionym pracownikiem kuchni szpitalnej Zamawiającego.  
W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, Zamawiający wyśle do Wykonawcy  

 zawiadomienie o wadliwości towaru, a Wykonawca wymieni bezzwłocznie wadliwy towar na 
 pełnowartościowy. 
Wykonawca zobowiązuje się  do natychmiastowych dostaw asortymentów zapotrzebowanych 
w trybie pilnym z uwagi na szczególną potrzebę Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązuje się do nie wstrzymywania lub ograniczania dostaw bez uprzedniego 
porozumienia się z Zamawiającym. 
 

3. Warunki płatno ści. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy według cen jednostkowych 
ustalonych w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę i umieszczonych w formularzu cenowym, 
które są obowiązujące przez cały okres trwania umowy. 
Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna 



  

przelewem z terminem płatności 30 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawy 
towaru.  
W przypadku zaległości płatniczych ze strony Zamawiającego Wykonawcy przysługują 
odsetki ustawowe za opóźnienie. Opóźnienie w płatnościach nie moŜe jednak wpływać 
negatywnie na realizację dostaw przez Wykonawcę. 
W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie – wpłaty Zamawiającego będą zaliczane na 
poczet naleŜności głównej najdalej wymagalnej. 
Wykonawca zobowiązuje się nie sprzedawać wierzytelności przypadających mu względem 
Zamawiającego jak równieŜ nie dokonywać ich przekazu oraz czynności innych podobnych 
zmierzających do zmiany podmiotowej, uprawnień po stronie Wykonawcy, wynikających z 
zawartej umowy. 
Wykonawca nie moŜe korzystać z instytucji poręczenia (art. 876-887 Kodeksu Cywilnego) 
przy realizacji niniejszej umowy w trakcie jej trwania, jak i po wykonaniu umowy. 
 

4.   Kary umowne. 
Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych: 

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości netto 
niezrealizowanej części dostawy za kaŜdy dzień zwłoki, 

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 5 % wartości 
netto niezrealizowanej części umowy. 

 
5.  Zmiany treści  umowy. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyraŜonej w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający, zgodnie z art. 144  ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje 
moŜliwość zmiany – z zastrzeŜeniem formy pisemnej  – postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  
w następującym zakresie: 
-  zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT - w takim przypadku zmiana 
 ceny  nastąpi   z dniem wejścia w Ŝycie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku 
 VAT z zachowaniem ceny netto, która  pozostaje bez zmian. 

Zmiana cen powinna być wykazana w uaktualnionym na tę okoliczność przez Wykonawcę 
formularzu cenowym. 

  
 Strony dopuszczają moŜliwość wydłuŜenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. 

XVI. 1, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości                  
w pierwotnie określonym terminie.  
Strony dopuszczają zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany:  

-   wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 
Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

-  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  



  

jeŜeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.       
W przypadku zaistnienia wyŜej wymienionych zmian Wykonawca moŜe wystąpić do 
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty 
potwierdzające zasadność złoŜenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad 
wszelką wątpliwość, Ŝe zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 
W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności wprowadzenia powyŜszych zmian do 
umowy, Zamawiający zobowiązuje się pokryć podwyŜkę wynagrodzenia w takim stopniu, w 
jakim miały one wpływ na wzrost wynagrodzenia.   

 W oparciu o powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy  w 
pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, a jedynie w przypadku przedłuŜenia okresu 
trwania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1. niniejszej SIWZ .   

 
6.   Rozwiązanie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w art. 145 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

7.   Klauzula właściwości sądu. 
W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Ustawy - Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.  
Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy poddane będą pod rozstrzygnięcie 
Sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego. 

 
8. Postanowienia końcowe.  

Nadzór nad prawidłową realizacją umowy sprawują:  
- ze strony Zamawiającego - ...............................................  
- ze strony Wykonawcy - ..................................................... 
 

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia: 
Wykonawcy, a takŜe innemu podmiotowi, jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Pzp), przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane cytowaną ustawą.  
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 
Pzp.  
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. 
W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1. określenia warunków udziału w postępowaniu; 
2. wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielenia zamówienia; 
3. odrzucenia oferty Odwołującego; 
4. opisu przedmiotu zamówienia; 



  

5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 
waŜnego kwalifikowanego certyfikatu lub równowaŜnego środka spełniającego wymagania dla 
tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie 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, iŜ  Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania 
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŜeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy uŜyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie wnosi 
się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeŜeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp 
zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeŜeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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. Odwołanie 
wobec czynności innych niŜ wyŜej wymienione wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej staranności moŜna było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Izby stronom oraz 
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi 
się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. Szczegółowe  zasady  
wnoszenia  środków  ochrony  prawnej  zawarte  są  w Dziale  VI Ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

 
XVIII.   Klauzula informacyjna.  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z   
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem 
danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
dalej „RODO”, informuję, Ŝe:  

 ADMINISTRATOR  
 Administratorem danych osobowych jest Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr  
 Władysława  Biegańskiego w  Grudziądzu (86-  300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 
 15/17, wpisany do  Rejestru SPZOZ Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
 Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000002976  
 
 INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH  
 Inspektorem danych osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława 
 Biegańskiego w Grudziądzu jest Witold Chojecki.  



  

 
 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH OR AZ 

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH  
 
1. Kontakt do administratora danych osobowych: 
email: serketariat.dyrekcja@bieganski.org,  lub pisemnie na adres siedziby administratora - (86-
300)  Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: 
e-mail: inspektor@bieganski.org lub pisemnie na adres siedziby administratora (86-300) 
Grudziądz ul. dr Ludwika Rydygiera 15/17, 
Z inspektorem ochrony danych moŜna się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

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

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy artykułów 
 Ŝywnościowych róŜnych  /dane identyfikujące  postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym 

 w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy:  ś/2/PN/18 
 
 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 z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Informuje, Ŝe dane 
te mogą być przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez Administratora 
Danych w związku    z prowadzoną przez niego działalnością. 

 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 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, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

3. na podstawie art. 18 RODO prawo Ŝądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeŜeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,          
Ŝe przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

Nie przysługuje Pani/Panu: 
 1.     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

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



  

3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyŜ 
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
 
 

Grudziądz, dnia 10.07.2018 r. 
 



  

Załącznik Nr 1                                                                                 Zamawiaj ący:  

Regionalny Szpital Specjalistyczny  

im. dr Władysława Biegańskiego  

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 
Grudziądz 

 (pełna nazwa/firma, adres) 

 

Wykonawca:  

……………………………………

……………………………………

…… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zaleŜności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

……………………………………

……………………………………

…… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówie ń publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POST ĘPOWANIA  

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy artykułów 

Ŝywnościowych  róŜnych (znak sprawy: ś/2/PN/18) (nazwa postępowania), prowadzonego przez  

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86-300 

Grudziądz (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje: 



  

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

 

1. Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie 

ww. przepisu] 

Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp . 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

 

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

(podpis) 

Oświadczam, Ŝe zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 

16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, Ŝe w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

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

…… 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SI Ę 

WYKONAWCA:  

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać 



  

pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział moŜliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SI Ę WYKONAWCA:  

 

Oświadczam, Ŝe w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a takŜe w 

zaleŜności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

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

(podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  

 

Oświadczam, Ŝe wszystkie informacje podane w powyŜszych oświadczeniach są aktualne  

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

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

(podpis) 


