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Część I Postanowienia ogólne 
1 Podstawa prawna 

 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1986). Ilekroć                

w niniejszej specyfikacji znajduje się odwołanie do ustawy bez podania jej nazwy należy przez to rozumieć 
ustawę Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „Ustawą”). 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 
zwane dalej: „Rozporządzeniem Ministra Rozwoju”.  

3) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy              
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2477). 

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2479 ze zm.). 

6) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) - jeżeli 
przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

 
2 Informacje o Zamawiającym 
 
„Uzdrowisko Rymanów” S.A. 

ul. Zdrojowa 48 

38-481 Rymanów-Zdrój 

tel. 13/4357401 

e-mail: 
zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 

NIP 6840000790 

Adres korespondencyjny:  
 

Uzdrowisko Rymanów S.A. 

ul. Zdrojowa 48 

38-481 Rymanów-Zdrój 

 
 

 
3 Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2) Zamawiający informuje, że w sprawach merytorycznych i proceduralnych należy kontaktować się na adres 
poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 
zmiany, wycofania ofert lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem formularzy przeznaczonych do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania do ePUAP.  

7) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 
dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) została udostępniona Wykonawcom na stronie 
internetowej Zamawiającego: http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/ SIWZ w wersji 
drukowanej nie będzie przekazywana Wykonawcom. 

9) Godziny pracy Zamawiającego: 7: 00 – 15: 00  

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/
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4 Tryb udzielenia zamówienia 
 

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi, na podstawie przepisów określonych w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.,) o procedurze 
właściwej dla zamówień publicznych o wartości równej lub większej od progów określonych w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy i aktów wykonawczych do ustawy oraz 
niniejszej SIWZ. 

2) Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, 
należy przez to rozumieć ustawę, o której mowa w pkt. 4.1. 

3) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 

4) Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu: 
a) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
b)Strona internetowa Zamawiającego 
 http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/  

5) W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień lub modyfikacji SIWZ, wprowadzanych na podstawie 
art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści ogłoszenia                        
o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert. 

6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oceny ofert w pierwszej kolejności, a następnie 
zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy 
(procedura odwrócona). 

7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9) Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej. 
10) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
11) Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 
12) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dialogu technicznego. 
 
Część II Przedmiot zamówienia i termin jego realizacji 

5 Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług żywienia pacjentów zarówno w dni powszednie 

jak i świąteczne, przez okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r.      
a. Pod pojęciem „żywienia pacjentów” należy rozumieć samodzielne przygotowywanie (ugotowanie) 

i dostarczanie przez Wykonawcę do poszczególnych budynków Zamawiającego gotowych 
posiłków, zgodnie z zamówieniami składanymi przez Zamawiającego i w określonych przez 
Zamawiającego godzinach.  

b. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie w punkcie żywienia zorganizowanym w budynku 
„Zimowit”. W skład punktu żywienia wchodzi szereg pomieszczeń, na które składa się kuchnia 
właściwa, zaplecze kuchenne i pomieszczenia magazynowe i porządkowe. 

c. Wydawanie posiłków pacjentom przebywającym na leczeniu u Zamawiającego odbywać się będzie 
w pomieszczeniach jadalni, zorganizowanych w budynkach „Zimowit”, „Eskulap”, „Maria”, 
„Teresa” i „Polonia”, ”Świtezianka”, „Gołąbek”. W skład poszczególnych jadalni wchodzą 
pomieszczenia, na które składają się: rozdzielnie kelnerskie, zmywalnie i pomieszczenia 
porządkowe. 

d. Pomieszczenia, o których mowa powyżej (punkt żywienia zorganizowany w budynku „Zimowit”, 
pomieszczenia jadalni, zorganizowane w budynkach „Zimowit”, „Eskulap”, „Maria”, „Teresa”  
„Polonia”, i „Świtezianka”, „Gołąbek”) zostaną przekazane Wykonawcy częściowo w ramach 
najmu i nieodpłatnego użytkowania, na okres obowiązywania umowy żywienia.  

e. Pomieszczenia, o których mowa, o których mowa powyżej zostały częściowo wyposażone przez 
Zamawiającego w sprzęt kuchenny i wyposażenie. Sprzęt ten zostanie przekazany Wykonawcy                     
w ramach użyczenia, na okres obowiązywania umowy żywienia.  

f. Zamawiający przewiduje, że planowana ilość całodziennych posiłków w okresie 36 miesięcy 
wyniesie: pacjent ze skierowaniem – 743 400 posiłków, pacjent komercyjny - 66 195 posiłków. 
Wyżej podana ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 

g. Zamawiający przewiduje w okresie realizacji umowy żywienia włączenie do użytkowania 

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/
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w ramach działalności spółki obiektu „Anna”, oraz objęcie usługą żywienia przebywających tam 
kuracjuszy. Przewiduje się zatem udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na powtórzeniu usługi żywienia w budynku „Anna”. 
Dodatkowe informacje w ww. zakresie zawarte są w niniejszej SIWZ oraz załączniku nr 5 do 
SIWZ – wzór umowy.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwany w dalszej części „OPZ” zawarty jest w 
Załączniku nr 6 do SIWZ, wraz z załącznikami zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

• Załączniku nr 6.1 do OPZ  -  Godziny wydawania posiłków w poszczególnych obiektach     
„Uzdrowiska Rymanów” S.A. 

• Załączniku nr 6.2 do OPZ  -  Rodzaje ,charakterystyka i założenia diet stosowanych                                        
w obiektach „Uzdrowiska Rymanów „S.A. 

• Załączniku nr 6.3 do OPZ  -   Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi kelnerskiej       
• pacjentów. 
• Załączniku nr 6.4 do OPZ   -   Wymogi Zamawiającego dotyczące planowanych                                 

i realizowanych jadłospisów. 
• Załączniku nr 6.5 do OPZ  -   Wykaz pomieszczeń kuchennych znajdujących się w Szpitalu   
• Uzdrowiskowym „Zimowit” do przekazania Wykonawcy odpłatnie.  
• Załączniku nr 6.6 do OPZ   -   Wykaz i powierzchnia pomieszczeń kuchennych                                          

w poszczególnych obiektach „Uzdrowiska Rymanów” S.A , które  zostaną przekazane Wykonawcy 
nieodpłatnie.   

• Załączniku nr 6.7 do OPZ    -   Zasady rozliczania się z najmu pomieszczeń. 
• Załączniku nr 6.8 do OPZ    -   Wykaz sprzętu kuchennego i wyposażenia. 
• Załączniku nr 6.9 do OPZ    -   Wykaz sprzęt kuchennego  małocennego. 
• Załączniku nr 6.10 do OPZ  -  Propozycje Zamawiającego dotyczące minimum sprzętu  potrzebnego 

do prawidłowej realizacji usługi żywienia. 
• Załączniku nr 6.11 do OPZ  -   Zasady rozliczania się i zwrot użyczonego sprzętu kuchennego i 

wyposażenia. 
• Załączniku nr 6.12 do OPZ  -   Protokół rozliczenia usług żywienia. 
• Załączniku nr 6.13 do OPZ  -   Rejestr nieprawidłowości. 
• Załączniku nr 6.14 do OPZ  -   Wykaz sprzętu kuchennego i wyposażenia do przekazania 

Wykonawcy w Sanatorium Gołąbek, 
• Załączniku nr 6.15 do OPZ  -   Propozycja zamawiającego dotycząca minimum sprzętu                                                  

i wyposażenia potrzebnego do prawidłowej realizacji usługi żywienia w Sanatorium Gołąbek 

 
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia na zasadach określonych w art. 231  Kodeksu pracy 

pracowników , zatrudnionych przez wykonawcę obecnie świadczącego na rzecz zamawiającego usługi 
żywienia, to znaczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  na dzień 
opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu przetargowym, dla których jednocześnie ma 
zastosowanie art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami). 
Wykaz pracowników do przejęcia przez wykonawcę, na ww. podstawie określa Załącznik Nr 9 do 
SIWZ. 

3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy przed złożeniem ofert dokonali we własnym zakresie i na własne 
ryzyko oględzin miejsc, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i zapoznali się z 
warunkami wykonania zamówienia. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien 
przeprowadzić szczegółową wizję lokalną w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do 
ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji 
zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia: 
a) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego              

i wszelkich warunków oraz zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub 
charakter oferty lub na świadczenie usług.  

b) Uznaje się, że złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi 
ustawami i innymi przepisami prawna obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które mogą 
w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej 
umową w sprawie zamówienia publicznego. 
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c)  Wykonawca jest zobowiązany do realizacji usług, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie                   
z przedmiotem zamówienia, zasadami Bhp. 
 
 
5. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Lp. Kod CPV Nazwa 
1 55320000-9 Usługi podawania posiłków 

2 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

3 55322000-3 Usługi gotowania posiłków 

4 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 

5 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków 

6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.  

1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a uPzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). W tym osób zajmujących się żywieniem, planowaniem, 
przygotowywaniem, transportem i wydawaniem posiłków oraz nadzorem nad realizacją usługi żywienia. 

2) W trakcie realizacji zamówienia Z 

3amawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie do 
spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w przypadku wystąpienia 
udokumentowanych wątpliwości – częstotliwość może zostać zwiększona o każdy udokumentowany 
przypadek. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie - nie krótszym niż 5 dni - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w 
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę             
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
Podwykonawcy. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nienaruszający 
przepisów dot. ochrony danych osobowych.  

4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie -załącznik nr 5 do 
SIWZ w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                
o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  
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5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

 
6 Termin realizacji zamówienia 

 
1) Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 31 sierpnia 2022 r.  

 
7 Oferty częściowe i wariantowe 

 
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie 

przewiduje podziału zamówienia na części. Zgodnie z wiedzą techniczno-organizacyjną, którą posiada 
Zamawiający, rozdzielenie przedmiotu zamówienia wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów. 
Potrzeba skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia 
dodatkowo mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Zgodnie z ww. wiedzą                
i doświadczeniem Zamawiającego, zachodzi konieczność udzielenia zamówienia w jednym czasie, jednemu 
Wykonawcy.  

 
 

8 Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, oraz o 
zastrzeżeniu zamawiającego w zakresie zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy 
Pzp. 

 
a. Zamawiający przewiduje w okresie realizacji umowy żywienia, że W związku z realizacją w 

okresie od 1.05.2019 r. do 30.04.2022 r. inwestycji współfinansowanych ze środków RPO WP na 
lata 2014-2020, przewiduje się w ww. okresie włączanie do użytkowania w ramach działalności 
spółki obiektów, takich jak: „Gołąbek”, „Opatrzność”, „Anna”, oraz objęcie usługą żywienia 
przebywających tam kuracjuszy. Przewiduje się zatem udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 67 
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegającego na powtórzeniu usługi żywienia 
w budynku „Anna”, który planuje się oddać do eksploatacji od dnia 1.07.2020 r.  

Część III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunku udziału             
w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. 
 

9 Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania (art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp) 
 

1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wykluczony Wykonawca w stosunku, do 
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

2) Dodatkowo Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na podstawie fakultatywnych przesłanek 
wykluczenia (art. 24 ust. 5 ustawy Pzp): 

a) [art. 24 ust. 5, pkt 1 ustawy Pzp] 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 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508  z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 
upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 
2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.). 

3) Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na 
każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
10 Warunki udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1b ustawy Pzp) 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu dot.: 
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a) Kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej 
działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych 
przepisów: 

Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku 

b) Zdolności technicznej lub 
zawodowej: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia spełnienia tego warunku 

c) Zdolności ekonomicznej lub 
finansowej: 

Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w 
wysokości, co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony 
00/100 ). 

d) Posiadania wiedzy  
i doświadczenia 

Posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 4 usługi kompleksowego 
żywienia pacjentów w obiektach lecznictwa zamkniętego lub uzdrowiskach, 
posiadających w swojej strukturze szpitale, każda usługa: 
a) Świadczona w ilości średnio dziennie, nie mniejszej niż 100 

całodziennych posiłków oraz o wartości nie mniejszej niż 500.000 zł 
brutto, w odniesieniu do okresu 12 miesięcy oraz trwającą, co najmniej 
12 miesięcy. 

b) Zamawiający dopuszcza również spełnienie warunku dotyczącego 
posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1  
pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje 1 usługę 
kompleksowego żywienia pacjentów w obiektach lecznictwa 
zamkniętego lub uzdrowiskach, posiadających w swojej strukturze 
szpitale, gdzie każda usługa była świadczona: 

-w ilości średnio dziennie nie mniejszej niż 100 całodziennych 
posiłków oraz o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutto, 
w odniesieniu do okresu 24 miesięcy oraz trwająca przez co 
najmniej 24 miesięcy. 
W przypadku zamówienia rozliczanego w walucie innej niż 
polski złoty (PLN) wartość należy przeliczyć na PLN wg 
średniego kursu NBP tej waluty 

2) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

3) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 
Wykonawcy będzie dokonana w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty              
(z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy). Ocena ta będzie dokonywana na zasadzie spełnia/ nie 
spełnia.  

 
11 Korzystanie z zasobów innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 
Podwykonawstwo, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

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

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,            
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść 
wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, że sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał 
miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, że udostępnienie to jest realne, wystarczające           
i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 



Znak sprawy-DLŻ 03/19 9 

zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia 
dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych 
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez 
Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału     
w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

3) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, w takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać dodatkowo w formularzu ofertowym i formularzu JEDZ, 
które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania Podwykonawcom.  

4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu one znane. 

5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas ustanawiają oni 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania            
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 

12 Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu – złożenie oferty 
 

1) Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty oraz formularza cenowego, o treści zgodnej z 
określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 2 do SIWZ. 
a) Załącznik nr 1 Formularz oferty 
b) Załącznik nr 2 Formularz cenowy 

2) Ponadto Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia – w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej ze wzorem standardowego 
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie  
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.  

3)  
 
a) Załącznik nr 8 Formularz JEDZ 

4) Wykonawca załącza do oferty także dokument zawierający aktualne dane na dzień składania ofert, 
potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy            
w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym 
Wykonawcy – np. Pełnomocnictwo/umowę spółki cywilnej. 

5) Do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający wniesienie wadium. 
 

 
13 Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia 

 
1) Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, może przeprowadzić tzw. procedurę odwróconą 

– tj. najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu. 

2) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie nie 
krótszym niż 10 dni, do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i potwierdzających brak 
podstaw wykluczenia z postępowania.  

3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 
 

4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
wykazanych w formularzu JEDZ (art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp): 
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Posiadania wiedzy i doświadczenia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał lub wykonuje, co najmniej 4 usługi kompleksowego 
żywienia pacjentów w obiektach lecznictwa zamkniętego lub uzdrowiskach, posiadających w swojej 
strukturze szpitale, każda usługa: 
a) Świadczona w ilości średnio dziennie, nie mniejszej niż 100 całodziennych posiłków oraz o wartości 
nie mniejszej niż 500.000 zł brutto, w odniesieniu do okresu 12 miesięcy oraz trwającą, co najmniej 12 
miesięcy. 
b) Zamawiający dopuszcza również spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub 
wykonuje 1 usługę kompleksowego żywienia pacjentów w obiektach lecznictwa zamkniętego lub 
uzdrowiskach, posiadających w swojej strukturze szpitale, gdzie każda usługa była świadczona: 
-w ilości średnio dziennie nie mniejszej niż 100 całodziennych posiłków oraz o wartości nie mniejszej 
niż 1 000 000 zł brutto, w odniesieniu do okresu 24 miesięcy oraz trwająca, przez co najmniej 24 
miesięcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ. 
Dowodami są: poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej, niż na 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. W przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. 
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego usługi wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

b) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności zw. z przedmiotem zamówienia na określoną sumę gwarancyjną 
określoną przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji. 

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
(art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp) - Dokumentów, określonych w §5 (punkty 1-9) Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
b) 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.  
c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  
 
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 
udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów (art. 25a ust. 3 pkt. 1 
ustawy Pzp). Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych 
podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1–9 rozporządzenia ws. dokumentów, w zakresie                  
w jakim wymagał ich przedstawienia w stosunku do wykonawcy, oceniając brak podstaw do jego 
wykluczenia. 

7) W przypadku Wykonawcy posługującego się Podwykonawcami, na których zdolnościach lub sytuacji 
Wykonawca nie polega, Zamawiający może żądać wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych 
w § 5 pkt 1–9 rozporządzenia ws. dokumentów, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 
polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 

8) Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: 
a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę 
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przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter 
techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że zastrzeżone 
informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do nich niezbędne 
działania w celu zachowania poufności. 
b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z 
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z 
przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie 
braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku 
postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego 
oświadczenia po stronie Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno 
dotyczyć każdego z członków konsorcjum. 
c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 
lub art. 14, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ. 

9) Self – clearing- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
lub ust. 5 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 wyjaśnienie 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. 
Przepisu zdania pierwszego 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. 

 
14 Forma składanych oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

 
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami                    

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem stosownego formularza, dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia ………………….., 
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: 
zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
 

2) Zgodnie z treścią art. 10a ust. 5 ustawy Pzp, oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału                          
w postępowaniu oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza 
się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

3) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza  
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny      
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r.                    
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu, podpisanej przez 
Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, 
albo przez podwykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne                          
z poświadczeniem przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub 

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl
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sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę elektronicznej kopii dokumentu za zgodność                  
z oryginałem. 

5) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane (ZIP) kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
wszystkich elektronicznych kopii zawartych w tym pliku. Nie dotyczy to kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

6) Jeżeli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane                
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu 
elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię takiego dokumentu 
lub oświadczenia, za wyjątkiem oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów, na których 
zdolnościach i sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a tej ustawy, lub 
oświadczeń dotyczących podwykonawców. 

7) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, 
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu 
lub oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

8) Dokumenty składane wraz z ofertą – zbiorcze zestawienie – niniejsze dokumenty podpisuje się                   
z wykorzystaniem oprogramowania do składania kwalifikowane podpisu elektronicznego:  
 
 

Nazwa dokumentu Kopia/oryginał Osoba podpisująca dokument 

Pełnomocnictwa 
Oryginał lub notarialnie 

poświadczona kopia 
pełnomocnictwa 

W przypadku złożenia oryginału – dokument 
podpisuje osoba udzielająca pełnomocnictwa. 
Kopia pełnomocnictwa musi być poświadczona 
notarialnie kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Formularz Ofertowy Oryginał Wykonawca lub osoba upoważniona przez 
Wykonawcę. 

JEDZ Wykonawcy (oraz 
Wykonawcy wspólnie 
ubiegającego się o udzielenie 
zamówienia) 

Oryginał 

Wykonawca lub osoba upoważniona przez 
Wykonawcę. 

JEDZ podmiotu trzeciego Oryginał Podmiot trzeci lub osoba upoważniona przez 
podmiot trzeci. 

Wadium złożone w formie 
innej niż pieniądz Oryginał 

Osoba/by wystawiające dokument wadialny 
upoważnione do wystawienia takiego 
dokumentu kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

Zobowiązanie podmiotu 
trzeciego Oryginał Podmiot trzeci lub osoba upoważniona przez 

podmiot trzeci. 
 

5 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
1) Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub 

innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie 
dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z formatów: pdf, .doc, .docx. Przy wypełnianiu 
formularza JEDZ zaleca się uwzględnienie informacji zamieszczonych w instrukcji jego wypełniania, 
zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod adresem: 
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 
Część Zakres wypełnienia sekcji JEDZ-u przez Wykonawcę 

II A - Informacje na temat wykonawcy 
B - Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy (Zamawiający nie wymaga podania daty i 
miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia) 
C - Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów 
D - Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega 

III A – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
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B – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
C – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 
D – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

IV α - Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji 
B – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego  
C – Tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

VI Złożenie i podpisanie (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) oświadczenia końcowego 
2) Wykonawca podpisuje wypełniony przez siebie JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                  

W przypadku, gdy Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych, składając ofertę na więcej niż jedną 
część, Wykonawca składa jeden formularz JEDZ.  

3) Podmioty składające Jednolity Europejski Dokument Zamówienia: 

a) 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, odrębny formularz JEDZ 
wypełnia i podpisuje każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym i powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów 
selekcji i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

b) 

W przypadku podmiotów trzecich JEDZ składa wykonawca, jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. JEDZ powinien być 
wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego. JEDZ powinien 
dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego. Weryfikacja dotyczy zarówno 
sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji 
gdy takim podwykonawcą będzie. 

c) 

Zamawiający nie wymaga przekazanie formularza JEDZ przez podwykonawców (wskazanych przez 
Wykonawcę, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w celu weryfikacji podstaw 
wykluczenia) na zasobach, których Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu. 

4) Etapy sporządzania i wypełniania formularza: 
1 Ze strony internetowej Zamawiającego, wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu, należy pobrać plik 

JEDZ w formacie XML o nazwie „JEDZ” i zapisać go na dysku. 
2 JEDZ sporządza się poprzez wypełnienie formularza przy wykorzystaniu systemu dostępnego pod 

adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/  
3 Wybrać polską wersję językową. 
4 Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (także w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na 

którego zasoby powołuje się Wykonawca). 
5 Zaimportować wcześniej pobrany plik JEDZ. 
6 Wypełnić formularz JEDZ z uwzględnieniem informacji zamieszczonych w instrukcji jego 

wypełniania, zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie internetowej pod 
adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

7 Wygenerować dokument elektroniczny JEDZ w formacie .xml lub .pdf oraz zapisać go na dysku. 
8 Podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
9 Dołączyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) do Oferty 

za pośrednictwem miniPortalu. 
5) W przypadku, gdy część dokumentu JEDZ zawiera informacje zastrzeżone, jako tajemnica 

przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu część jawną i część zastrzeżoną 
w oddzielnych plikach z jednoznacznym wskazaniem, który z nich zawiera informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

 
16 Informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty 
wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:  
a)  Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego 
zamówienia publicznego.  
b)  Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty                    
i zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu 
siedziby i wskazanie ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Znak sprawy-DLŻ 03/19 14 

c)  Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie                
o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli 
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.  
d)  Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać brak 
podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy z członków konsorcjum wypełnia JEDZ oraz składa oświadczenie,              
o którym mowa w pkt. 13.9. lit. b) SIWZ.  
e)  W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy wymagania te muszą być spełnione 
wspólnie przez Wykonawców. W związku z powyższym poszczególne sekcje części IV (kryteria kwalifikacji) 
JEDZ wypełnia tylko ten członek konsorcjum, który dany warunek udziału w postępowaniu spełnia. 
f)  Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub Pełnomocnika.  
g)  Formularz oferty musi zostać podpisany przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.  
h)  Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, 
którego adres należy wpisać w formularzu oferty.  
i)  Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
17 Wymagania dotyczące wadium 

 
1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100), 

na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem 
terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 

2) Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy.  
3) Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia 

wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 
Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na 
rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. 
Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz 
jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu 
Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego „Uzdrowisko 
Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju, nr konta: 11 1090 2590 0000 0001 2214 3363  
„Wadium: „Usługa polegająca na całodziennym żywieniu pacjentów „Uzdrowisko Rymanów” S.A.-znak 
sprawy DLŻ-03/19. 

 
4) W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu 

oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale w formie elektronicznej, opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – 
wystawcę gwarancji/poręczenia.  

5) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga, aby z treści 
tych dokumentów jednoznacznie wynikał fakt, że obejmują one wszystkie przypadki utraty wadium przez 
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jakiekolwiek zapisy, które zawężają zakres 
odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w powołanych przepisach 
będą uznawane za nieprawidłowe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że z celu gwarancji wadialnej 
wynika, że musi ona obejmować prawo do zgłoszenia żądania w związku ze zdarzeniem, które nastąpiło            
w okresie związania ofertą. Musi być to także termin, w którym Zamawiający działając bez zbędnej zwłoki 
będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet, jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty 
wadium zaistnieje w ostatnim dniu okresu związania ofertą.  

6) Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.  

7) Wadium będzie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy pzp. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu 
zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany w ofercie przez Wykonawcę. 
 

Część IV Zasady przygotowania oferty 
18 Opis sposobu przygotowania oferty 

 
1) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP              
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i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzy oferty/wniosku Wykonawca 
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związania             
z postępowaniem.  

2) Oferta/wniosek powinna/powinien być sporządzona/sporządzony w języku polskim,               
z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych w szczególności doc, .docx i podpisania 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty 
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty/wniosku opatrzonej/opatrzonego 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

3) Zaleca się, aby Wykonawca odwiedził i zapoznał się miejscami, w których będzie realizowany 
przedmiot zamówienia i pozyskał dla siebie na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 
informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania 
zamówienia. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. 

4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument/dokumenty potwierdzający/potwierdzające 
zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli osoba/osoby 
podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi                
w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć 
w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa i opatrzyć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym. 

5) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże, jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

6) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zmówienia w postaci 
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

 
19 Tajemnica przedsiębiorstwa 

 
1) W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien, nie 
później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia 
ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofercie jak również informacje dostępne do wiadomości publicznej 

 
 
 
 
20 Opis sposobu udzielanie wyjaśnień treści SIWZ 

 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na zasadach 

określonych w ustawie Pzp. 
2) Wnioski należy kierować na adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl 
3)  Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas 

udzielania wyjaśnień. 
4) Zamawiający udzieli wyjaśnień treści SIWZ na zasadach i w terminach określonych w ustawie Pzp. 
5) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego. 
6) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ. 

 
21 Zmiana treści specyfikacji i treści ogłoszenia 

 

mailto:zaopatrzenie@uzdrowisko-rymanow.com.pl


Znak sprawy-DLŻ 03/19 16 

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania 
ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający 
udostępni na stronie internetowej, na której SIWZ jest zamieszczona.  

2) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 
ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie, a informację 
o zmianach ogłoszenia zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.  

3) W przypadku, gdy zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu będzie istotna, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert zgodnie z zasadą określoną w art. 12a ust. 2 ustawy. 

 
22 Opis sposobu obliczenia ceny ofert 

 
1) Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę. Cena oferty jest ceną brutto, (czyli zawiera podatek VAT 

oraz inne podatki i daniny publiczne) wyrażoną w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

2) Zamawiający informuję, że rozliczanie i płatności za wykonane usługi żywienia odbywać się będą w 
cyklach miesięcznych, faktura wystawiona będzie na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca. Podstawą do 
wystawienia faktury VAT będzie przedłożenie wraz z fakturą, dokumentu rozliczenia, który został 
określony w Załączniku Nr 6.12 do OPZ, w którym zostanie potwierdzone należyte wykonanie usługi. 
Należne wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z miesięcznego rozliczenia, zawierającego ilość 
wydanych posiłków dla pacjentów ze skierowaniem, ilość wydanych posiłków dla pacjentów 
komercyjnych, w poszczególnych obiektach Spółki, które w danym okresie rozliczeniowym objęte były 
usługą żywienia oraz cenę jednostkową netto za każdy z posiłków. Do rozliczenia wykonanych usług 
wykorzystywane będzie zestawienie faktycznie wydanych posiłków, zgodnie z ww. wzorem. Ww. 
dokument musi być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

3) Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie 
koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować 
cenę ofertową brutto tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, warunki stawiane przez Zamawiającego oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca                
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

4) W celu prawidłowego wyliczenia ceny oferty, Wykonawcy powinni wykonać następujące czynności: 
a) Zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ, załącznikami do SIWZ, wzorem umowy oraz 
uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty, 
b) Wyliczyć cenę oferty brutto i przedstawić ją w formularzu oferty. 
5) Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 
6) 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, jest zobowiązany 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. Brak informacji ze strony Wykonawcy w tym zakresie będzie 
oznaczać, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

7) Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 
 
 
Część V Tryb i zasady wyboru najkorzystniejszej oferty 
23 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty 

 
1) Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

L.p. Kryterium 
oceny 

Opis Waga – udział 
% w ocenie 

 
1 

 
Cena brutto 

Cena oferty brutto (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu 
zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty 
ponoszone przez Wykonawcę 

 
95 % 

2 Termin płatności Ocenie będzie podlegać termin płatności zaoferowany przez 
Wykonawców w Formularzu ofertowym. 

5% 
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2) Ocenie zostaną poddane cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez 
Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i termin płatności faktur.  

3) Maksymalna liczba punktów wynosi 100,00. Uzyskana liczba punktów (łączna oraz w ramach ww. 
kryteriów) zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów 
poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady: 

 
 

Kryterium „Cena brutto”: 

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 
zgodnie z poniższym wzorem (kryterium nr 1): 

C = Cmin/Co x 95 

C – ilość otrzymanych punktów za kryterium „cena”  

Cmin – najniższa cena oferty  

Co – cena oferty badanej 

Kryterium „Termin płatności”: 

Ocenie będzie podlegać termin płatności zaoferowany przez Wykonawców w Formularzu 
ofertowym, który nie może być krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 45 dni od daty zakończenia 
okresu rozliczeniowego.  

W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 30 dni, oferta będzie podlegała 
odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku braku wpisu w 
Formularzu ofertowym w miejscu przeznaczonym na zadeklarowanie proponowanego 
terminu płatności, Zamawiający przyjmie, że zaoferowano termin płatności wynoszący 30 dni.  
W przypadku zaoferowania w Formularzu ofertowym w miejscu przeznaczonym na 
zadeklarowanie proponowanego terminu płatności dłuższego niż 45 dni, Zamawiający 
przyjmie, że zaoferowano termin płatności wynoszący 45 dni.  

Liczba punktów przydzielona w tym kryterium poszczególnym Wykonawcom ustalona zostanie 
zgodnie z poniższym wzorem (kryterium nr 2)  

    T = Tn/Tmax x 5 

     T – ilość otrzymanych punktów za kryterium „termin płatności” 

     Tn – liczba dni płatności zaoferowanych przez danego oferenta 

     Tmax – maksymalna ilość dnia płatności zaoferowana przez oferenta                                                                                            

 
4) Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana 
zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany, 
jako wartość punktowa oferty. 

5) Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w 
oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną 
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

6) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki 
sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z 
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najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

7) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane                    
w złożonych ofertach. 

8) Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą 
liczbę punktów. 

 
Część VI Informacje o trybie składania i otwarcia ofert 
24 Miejsce i termin składania ofert 

 
1) Oferty należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie 
do godz. 9:00 dnia 30 maja 2019 r. 

2) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji związanego z składaniem 
formularzy dostępnych na ePUAP i miniPortalu.  

3) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych 
również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkowania 
dostępnej na miniPortalu. 

4) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty. 

 
25 Miejsce i termin otwarcia ofert 

 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.  

„Uzdrowisko Rymanów” S.A.  

w Rymanowie- Zdroju, ul. Zdrojowa 48, 

38-481 Rymanów-Zdrój, sala konferencyjna, pok. nr 8,  

w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 9.30. 

1) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu                        
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. 

2) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Oferty będą zaszyfrowane 
do momentu upływu terminu otwarcia ofert. Wtedy miniPortal udostępni klucz prywatny do odszyfrowania 
ofert i za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania oferty zostaną odszyfrowane. 

3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

4) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, okresu gwarancji za wady zawartych w ofertach. 

5) Zgodnie z art. 86 ust. 5 pzp niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 
http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/ informacje, dotyczące: 

a)  Kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) Firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c)  Ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
26 Termin związania ofertą 

 
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
Część VII Postanowienia dotyczące umowy 
27 Udzielenie zamówienia 

 
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru. 

http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/przetargi-uslugi/
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2) O odrzuceniu ofert(-y) oraz wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne                  
i prawne. 

3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp na stronie internetowej Zamawiającego.  

4) Po wyborze oferty najkorzystniejszej i upływie terminu określonego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do podpisania 
umowy. 
 

28 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

1) Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie musiał przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1,50% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

3) Zabezpieczenie może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie 
wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 
148 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed 
podpisaniem umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że jakiekolwiek zapisy gwarancji (lub poręczenia), które 
zawęża ją zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w art. 147 
ust.2 ustawy Pzp będą uznawane za nieprawidłowe. W związku z tym zaleca się, aby Wykonawca przed 
dokonaniem zakupu gwarancji (lub poręczenia), uzgodnił postanowienia tego dokumentu z Zamawiającym. 

5) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek 
bankowy Zamawiającego: „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju  
nr konta: 11 1090 2590 0000 0001 2214 3363 z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nr ……..  (Numer umowy zostanie podany do wiadomości wybranego Wykonawcy po 
rozstrzygnięciu przetargu). 

6) Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

7) Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

8) Kwota, o której mowa w pkt 22.7, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi 
za wady. 

9) W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, 
wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia obejmujący 30% wartości 
dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli 
zmniejszającej wartość zabezpieczenia). 

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

 
1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o terminie zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
2) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy musi 

dostarczyć Zamawiającemu: 
Lp. Wymagane dokumenty 
1 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
2 Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w okresie realizacji umowy na 
sumę gwarancyjną, nie mniejszą niżeli określoną przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji – w 
formie kopii dokumentu podpisanego z wykorzystaniem oprogramowania do składania kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego przez – Wykonawcę/ Podmiot trzeci lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę/ 
Podmiot trzeci. W przypadku podpisania dokumentu przez osobę/ osoby upoważnione przez Wykonawcę/ 
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Podmiot trzeci, należy złożyć oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa/ 
pełnomocnictw dla osoby/ osób, które podpisały dokument w imieniu Wykonawcy/ Podmiotu trzeciego. 

3) W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, 
umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy. 

 
30 Wzór umowy, inne postanowienia 

 
1) Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  
2) Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Postanowienia umowy 

ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień 
wzoru umowy stanowi jeden z warunków ważności oferty. 

3) Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we Wzorze umowy. 
4) Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy. 

 
Część VIII Postanowienia końcowe 
31 Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, Uczestnikowi konkursu, 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. 

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

3) Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wniesienia odwołania oraz skargi określa ustaw Pzp – 
Dział VI – Środki ochrony prawnej. 

 
32 Obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. Klauzula informacyjna dla 
uczestników postępowań o zamówienia publiczne 

 
1. Informacje dotyczące administratora danych: 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 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, że: 
administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania              
o udzielenie zamówienia publicznego będzie „Uzdrowisko Rymanów” S.A. w Rymanowie-Zdroju, ul. 
Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój.  

2. Inspektor ochrony danych: dr Iwona Olejnik – Prezes zarządu „Uzdrowisko Rymanów” S.A. Jest to osoba, z 
którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych 
mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: wysyłając e-mail na adres 
biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl  lub telefonicznie- nr tel. 13 43 57 401.  

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne: Państwa dane będą przetwarzane w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania 
jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: 
- na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit b w celu wykonania umowy, 
- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 
- rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126), 
- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 217 ze zm.). 

4. Okres przechowywania danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania                     
o udzielenie zamówienia. 

5. Komu przekazujemy Państwa dane? 
- Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż, co do zasady postępowanie     
o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
- Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych 
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U 2018 poz. 1986) 

mailto:biuro@uzdrowisko-rymanow.com.pl
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- Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o za mówienie 
publiczne mogą być podmioty, z którymi UODO zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie                   
z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. 
Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się 
z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców 
tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, 
w tym danych osobowych.  

6. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych w odniesieniu do 

danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 
przysługują Państwu następujące uprawnienia: 
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
- prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 
skorzystania z tego praw, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać               
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2. 

8. Obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu                      
o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim 
udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania 
na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U 2018 poz. 1986) oraz wydanych do 
niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy                    
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126). 
 

Część IX Załączniki do SIWZ 
 
Załącznik nr 1 Formularz oferty 
Załącznik nr 2 Formularz cenowy 
Załącznik nr 3 Informacja dot. przynależności do grupy kapitałowej 
Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawcy dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 
Załącznik nr 5 Wzór umowy 
Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 7 Wykaz zrealizowanych usług 
Załącznik nr 8 Formularz JEDZ 
Załącznik nr 9 Wykaz pracowników do przejęcia przez Wykonawcę na podstawie art. 231  Kodeksu 

pracy 
 


