
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej „SIWZ”) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości szacunkowej poniżej równowartości 214 000 euro 
na 

Dostawę cukru - znak EP - 05/20 
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod CPV 15831200-4  

ZAMAWIAJĄCY: 

          „Uzdrowisko Rymanów” S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój 



 
 
I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM (art. 36 ust. 1 pkt 1 Pzp) 

1. Nazwa Zamawiającego: Uzdrowisko Rymanów S.A., NIP:6840000790 
2. Adres Zamawiającego: ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój  
3. Strona internetowa Zamawiającego: http://www.uzdrowisko-rymanow.com.pl/ 
4. Oznaczenie niniejszego postępowania: EP-05/20 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 2 Pzp) 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) - zwaną dalej Pzp. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3 Pzp) 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa cukru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawarty jest w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i 

zasadach określonych we wzorze umowy oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp) 
1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.01.2021 r. 
2. Dostawa cukru odbywać się będzie na zasadach opisanych w Załączniku nr 4 do SIWZ - 

Opis przedmiotu zamówienia. 

V. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 2 pkt 1 Pzp) 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

VI. ZAMÓWIENIA WARIANTOWE (art. 36 ust. 2 pkt 4 Pzp) 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

VII. WARUNKI  UCZESTNICTWA    W    POSTĘPOWANIU    ORAZ    OPIS    SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW (art. 36 ust. 1 pkt 5 
Pzp) 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 
 

1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23,   
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:  

 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów. 
       Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 

 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 
 
c) zdolności  zawodowej 

 
Zamawiający nie określa sposobu spełniania warunku. 
 

 



2. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania ww. warunków może 
polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nim stosunków prawnych. 

 
3. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę: 
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 

ustawy pzp; 
 

4. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA (art. 24 ust. 1 pkt 5 a Pzp) 

Uwaga dotycząca wykluczeń: 

Zgodnie z przepisem art.24 aa ustawy Pzp: 

- ust 1 – Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, 
którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, o ile 
taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 
w ogłoszeniu o zamówieniu.  

- ust., 2 – Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1, uchyla się od zawarcia umowy, 
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału 
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

Tym samym zamawiający zastrzega sobie w niniejszym postępowaniu przetargowym 
powyższe uprawnienia.   

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp tj. wykluczenie obligatoryjne: 

Uwaga: Punkty wskazane poniżej to numeracja wynikająca z zapisów art.24 ust. 1 ustawy Pzp 

 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw 
wykluczenia;  
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub 
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.poz. 176),                                                   
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny,                                                                                                                                                                            
c) skarbowe,                                                                                                                                                                              
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. poz. 769);                                                                                                                                                 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
13;                                                                                                                                                                
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 



ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;                                                                                                                                                                           
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;                                
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające  w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 
zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;                                                                                                                        
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;                     
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub 
którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, 
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;                                                                                                                                                    
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;                                                                                           
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się                
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);                                                                                                                                                                    
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się                 
o zamówienia publiczne;                                                                                                                                                                  
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba, że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp) 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
oraz wykazania braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda aby każdy Wykonawca złożył 
z ofertą następujące dokumenty:  
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie z wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 3 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu; 
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki 
udziału w  postępowaniu; 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw do 
ich wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby – warunków 
udziału w postępowaniu – zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. 
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. 

3. Jeżeli Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału 
w postępowaniu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, zamieszcza 
w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. Przedmiotowe postanowienie nie ogranicza 
uprawnień Wykonawcy, o których mowa w art. 36 b ustawy 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 



1) Oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie, przy czym 
oświadczenie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 

2) Zamawiający wskazuje, że nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału 
w  postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy oraz nie określa warunków realizacji 
zamówienia przez takich Wykonawców w inny sposób niż w przypadku pojedynczego 
Wykonawcy. 

 
5. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył  

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem 
oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w załączeniu wzór informacji do 
ewentualnego wykorzystania - Załącznik nr 6 do SIWZ). 
 

6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia        
i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 
5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
okoliczności, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
 
Uwaga:  
Zamawiający nie żąda złożenia poniższych oświadczeń i dokumentów wraz z ofertą, lecz może 
żądać od Wykonawcy, o którym mowa w art. 24aa ust. 1 albo ust. 2 uPzp. 
 
W tym celu Zamawiający może żądać: 
 
• Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

• Dokumentów, na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy 
w  postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), w celu oceny, czy 
Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które 
określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 
 

1. W przypadku, gdy dany dokument jest dostępny w formie elektronicznej wykonawca wskaże adres 
strony internetowej gdzie jest ogólnie i bezpłatnie dostępny a Zamawiający samodzielnie pobierze 
go. 



2. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna podmiotu, na zasobach, 
którego polegać będzie Wykonawca, nie potwierdzają spełniania warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, 
aby Wykonawca, w  terminie 3 dni od dnia wezwania, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 
1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 
wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w 
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
 

Zamawiający wezwie również w wyznaczonym terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 
 
4. Dokumenty, o których mowa w niniejszym Rozdziale Wykonawca składa w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub 
podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złożone w 
ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po 
zakończeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z 
tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. Każdy z Wykonawców poświadcza za zgodność z oryginałem 
wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. Dokumenty mogą być poświadczone 
przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią 
pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, na podstawie art. 23 uPzp. 

X. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI (art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp) 

1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną                     
z  dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i 
informacji drogą elektroniczną (e-mail) - adres e-mail: zaopatrzenie@uzdrowisko-
rymanow.com.pl 

2. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu 
przekazanego mailem. 

3. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z udzielanym zamówieniem 
publicznym były opatrzone numerem sprawy: EP- 05/20 

4. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki 
sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią. 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM (art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp) 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 



związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp) 
1. Warunki ogólne: 

1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część w języku polskim           
po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą SIWZ - złożenie większej liczby ofert lub 
oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę; 

2) ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ oraz 
zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 

3) oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania 
Wykonawcy i  zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości 
odpowiadającej, co najmniej cenie oferty; 

4) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, 
zaciągania w  jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej co 
najmniej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z 
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru), 
to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, wystawionego na reprezentanta 
Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione; 

5) wszelkie pełnomocnictwa załączone do oferty powinny być w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopi; 

6) żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego; 

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 
8) podana w ofercie cena ofertowa brutto musi zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej           
z  obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia; 

9) w przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późn. zm.), 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w 
ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć klauzulą: 
„DOKUMENTY ZASTRZEŻONE –TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca 
się wydzielenie tych informacji w złożonej ofercie”. Wykonawca nie później, niż w 
terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2. Warunki dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: 
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie; 
2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z 

Wykonawców wspólnie składających ofertę musi oddzielnie udokumentować, że nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, tj. przedstawić oświadczenie 
wymienione w rozdz. IX SIWZ ust. 2 pkt. 1) . Ponadto każdy z Wykonawców składa 
dokument wymieniony w rozdz. IX SIWZ ust. 2 pkt 2) . W odniesieniu do pozostałych 
dokumentów Wykonawcy wspólnie składający ofertę mogą złożyć jeden wspólny 
dokument; 

3) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub 



reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego 
zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy 
konsorcjum lub odrębnego dokumentu (oświadczenia); 

4) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem); 
5)  wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne 

dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy 
należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3.   Forma przygotowania oferty: 
1) oferta winna być napisana czytelnie i trwałą techniką w języku polskim na maszynie do 

pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem; 
2) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa Wykonawcy, siedziba lub 
czytelny podpis w przypadku pieczęci imiennej; 

3) wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itp.) muszą być parafowane        
i datowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę; 

4) zaleca się, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane i parafowane; 

5) zaleca się, aby cała oferta była trwale spięta; 

6) ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie; 

7) kopertę należy opisać następująco: 

„Uzdrowisko Rymanów” S.A. ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój  
                                                                           OFERTA NA 

„Dostawa cukru”- znak sprawy EP-05/20 
- NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM  24.11.2020  r., godz. 10:00 

8)   opakowanie oferty musi być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem 
Wykonawcy składającego ofertę: (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu 
pocztowego). 

4.   Zmiana lub wycofanie złożonej oferty (art. 84 ust.1 Pzp): 
1) wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę; 
2) zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy, zostały 

dokonane przed upływem terminu składania ofert; 
3) zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 

według zasad obowiązujących przy składaniu oferty; 
4) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "ZMIANA"; 
5) wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 

podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy; 
6) powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu 

oferty; 
7) odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć 

dopiskiem "WYCOFANIE". 

XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 11 
Pzp) 

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zarządu „Uzdrowisko Rymanów” S. A. (pokój numer 
9) ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanów-Zdrój, do dnia 24.11.2020 r., godz. 9:00.  



2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Rymanowie Zdroju, przy ul. 
Zdrojowej 48, 38-481 Rymanów-Zdrój, pokój nr 17, w dniu 24.11.2020 r., o godz. 10:00. 

3. Z uwagi na sytuację epidemiczną, związaną z zarażeniem wirusem SARS-Cov-19, sesja 
otwarcia ofert nastąpi po przez transmisję online i transmitowana będzie na  
https://www.youtube.com/user/uzdrowiskorymanow Zgodnie z oceną UZP transmisja on-line 
z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w sposób wystarczający 
realizuję zasadę, o której mowa w art. 86 ust.2 ustawy Pzp. 

4.  Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY (art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp) 

1. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od     
towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). 

2. Cena oferty musi wynikać z Formularza Ofertowego (wzór formularza stanowi załącznik 
nr 1 do SIWZ) i obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 
określonego w  opisie przedmiotu zamówienia, w tym: cenę przedmiotu umowy, cenę 
opakowań, koszty transportu i inne koszty konieczne w związku z realizowanym 
zamówieniem. 

3. Cena oferty powinna zostać wyrażona cyfrowo i słownie. 
 

5. Cenę oferty należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. Wszelkie 
rozliczenia dotyczące realizacji zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

6. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym 
postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który 
miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT (art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp) 

1. Ocenie podlegać będą oferty nieodrzucone. 
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny 

ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową: 
 

Kryterium Waga % 

Nr 1 - Cena (brutto) 95 

Nr 2 - Termin płatności 5 

Kryterium „Cena”: 

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  

https://www.youtube.com/user/uzdrowiskorymanow


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 dostarczenia poszczególnych dostaw towaru.  

W przypadku zaoferowania terminu płatności krótszego niż 30 dni lub dłuższego niż 
45 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.  

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 

3. Obliczenia punktów dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za 
wszystkie kryteria łącznie: 

Σ = C + T 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp) 

1.  Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, do 
zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca, którego 
oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w 
wezwaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp. 

2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w 
postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych 
ofert. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp) 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WZORU UMOWY W SPRAWIE UDZIELENIA 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - WZÓR UMOWY (art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp) 
Istotne dla stron postanowienia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 
zawiera wzór umowy (załącznik nr 5 do SIWZ). 



XX. ZASADY DOKONYWANIA ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający dopuszcza dokonywanie istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy: 

1) konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 

XXI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI 

Sposób i termin płatności zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do 
SIWZ. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. (art. 36 
ust. 1 pkt 17 Pzp) 

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.). 

XXIII. INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA (art. 36 ust. 2 pkt 2, 3, 7, 8 
Pzp) 

Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, zamówień uzupełniających, aukcji 
elektronicznej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XXIV. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
1. Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty, 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, 

4. Załącznik nr 4 – opis przedmiotu zamówienia, 

5. Załącznik nr 5 – wzór umowy współpracy, 

6. Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego grupy kapitałowej. 
 


