
 

ZNAK SPRAWY: 2/US/2018/PW Warszawa, 17 stycznia 2018 

Zamawiający: 

NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII  

I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER  

ul. SPARTAŃSKA 1, 02-637 WARSZAWA,  

Adres internetowy: www.spartanska.pl, 

 NIP 525-001-10-42, REGON 000-288-567,  

Tel. 22/ 670 91 43 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: 

Świadczenie usług żywienia na rzecz Narodowego Instytutu Geriatrii, 

Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie 

 

Kod CPV: 55 52 00 00 - 1 

 
postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają 

przepisy art. 138o w zw. z art. 138n pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) 



I NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiającym jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. 

Eleonory Reicher  

Adres: Ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa 

e - mail: dzial.zamowien@spartanska.pl  

Adres strony internetowej:  www.spartanska.pl 

II TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale III Rozdziale 6 „zamówienia na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi” ustawy Prawo zamówień publicznych dalej zwaną uPzp, których wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138o w zw. z art. 138n pkt 

1,tj. kwoty 750 000,00 EURO. 

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca całodobowym żywieniu pacjentów w tym 

polegająca na przygotowywaniu, dostarczaniu i podawaniu posiłków do pacjenta na poszczególne 

oddziały Instytutu, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym na bieżąco przez Zamawiającego. 

3.2 Posiłki muszą być produkowane przez Wykonawcę na bazie produktów wysokiej jakości, ze świeżych, 

naturalnych produktów z uwzględnieniem warzyw i owoców sezonowych, przygotowywanych metodą 

tradycyjną nie używając gotowych produktów. Zamawiający nie dopuszcza podawania dań gotowych 

niewyprodukowanych przez Wykonawcę. 

3.3 Posiłki muszą być przygotowywane w kuchni Wykonawcy, która posiada pozwolenie na produkcję od 

surowca do gotowej potrawy - pełna produkcja. 

3.4 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić standard żywienia obowiązujący w szpitalnictwie z 

uwzględnieniem możliwości realizacji diet zgodnie ze zleceniem lekarza oraz zapewnić odpowiedni skład 

i kaloryczność posiłków w oparciu o system HACCP, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35). 

3.5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ). 

3.6 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

55.30.00.00-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

55.32.00.00-9 - usługi podawania posiłków 

55.32.20.00-3 - usługi gotowania posiłków 

55.32.10.00 -6 - usługi przygotowywania posiłków 

55.52.00.00 -1 - usługi dostarczania posiłków 

55.52.12.00 -0 -  usługi dowożenia posiłków 



3.7 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił na 

umowę o pracę pracowników wykonujących zadania w zakresie dystrybucji posiłków w oddziałach 

Instytutu. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny 

wykaz obsady pracowników w poszczególnych kuchenkach oddziałowych wraz z kserokopiami orzeczeń 

lekarskich wydanych w celach epidemiologicznych, który po akceptacji przez Zamawiającego stanowić 

będzie załącznik do umowy. 

3.8 W celu weryfikacji realizacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie zobowiązany do kwartalnego 

raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 10 dnia każdego 

miesiąca następującego po zakończeniu kwartału objętego raportem. 

3.9 Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie Instytutu. 

IV OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia zostaną odrzucone. 

V INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 

UST. 1 PKT 6 I 7 UPZP 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. 

VI INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

VII WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW 

7.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednak Zamawiający 

zastrzega, że wykonanie kluczowych części zamówienia polegających na wytwarzaniu posiłków 

Wykonawca winien wykonać samodzielnie. 

7.2 Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie 

wskazać część (zakres zamówienia), którą wykonywać będzie rzeczywiście w jego imieniu 

podwykonawca i podania firm podwykonawców. 

7.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

7.4 Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz ofertowy. W przypadku, gdy Wykonawca nie 

zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w formularzu „nie 

dotyczy". W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości 

wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 

7.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 



VIII TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy, tj. od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 1 marca 2019 roku, zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. 

IX WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

WYKONAWCY 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w 

art. 22 ust. 1b uPzp, dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie, 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca 

wykaże się ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 1.000.000,00 zł (słownie: złotych 

jeden milion groszy 00/100), 

3) zdolności technicznej lub zawodowej - warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca 

wykaże się: 

a) wykazem usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę 

odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia  

(tj. świadczenia usługi całodobowego żywienia pacjentów w Szpitalach o liczbie łóżek co 

najmniej 200), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na 

rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony według wzoru wykazu 

stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, dowodami są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 

wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie 

art. 24 ust. 1 uPzp. Zgodnie z art. 24 ust. 1 uPzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia, 

2) 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.) 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), 

3) 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 2), 

4) 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, 

5) 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, lub który zataił 

te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

6) 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, 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 

pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, 

8) 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, 

9) 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, 

10) 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), Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka 

zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 

11) 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. 

9.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których nie zachodzą podstawy 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp - Zamawiający przewiduje wykluczenie z 

postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w 

zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 

wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 

1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

9.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

X WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCHSPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

10.1 Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie 

podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert, 

na podstawie art. 25a ust. 1 uPzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert, na podstawie art. 

25a ust. 1 uPzp, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 

3) Przykładowy jadłospis tygodniowy dla diety cukrzycowej (5 posiłkowej) i diety zwykłej z 

podaniem gramatury posiłków, kaloryczności oraz składu jakościowego posiłków, 

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inny dokument potwierdzający w sposób wystarczający 

przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 

organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej). W przypadku Wykonawców, którzy rozpoczęli 

działalność gospodarczą przed wejściem w życie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o 

bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 roku Nr 136 poz. 914 z późn. zm.) - co 

najmniej posiadaniem decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie 

zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w 

zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy (warunek dotyczący kuchni, w 

której będą przygotowywane posiłki), 

5) Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu 

prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania 

posiłków od surowca do gotowej potrawy (dotycząca kuchni, w której będą przygotowywane 

posiłki). W przypadku Wykonawców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą przed wejściem 

w życie powyższej ustawy - co najmniej posiadaniem decyzji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z 



produkcją i obrotem żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej 

potrawy (warunek dotyczący kuchni, w której będą przygotowywane posiłki), 

6) Protokół ostatniej kontroli Sanepidu, 

7) Certyfikat HACCAP, 

8) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

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

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

9) Polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 

1.000.000,00 zł (słownie: złotych jeden milion groszy 00/100), 

10) Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługi odpowiadających 

swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. świadczenia usługi 

całodobowego żywienia pacjentów w Szpitalach o liczbie łóżek co najmniej 200) oraz 

załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie - sporządzony według wzoru wykazu stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 

11) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o 

których mowa w punkcie 1 i 2 i 8, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

12) 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

dokumencie, o którym mowa w pkt 1 , 2, 

13) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w dokumencie, o którym mowa w pkt 1). 

10.2 Wykonawca w stosownych sytuacjach może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w Rozdziale IX ust. 9.1, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 22a uPzp. 

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. 

10.3 Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 10.1 ppkt 1 i 2 dotyczące wykonawcy i innych 

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 



10.4 Dokumenty, o których mowa w Rozdziale X, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumentu 

podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem". 

10.5 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

10.6 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 

10.7 Zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu 

w formie pisemnej (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wzór oświadczenia stanowi załącznik 

nr 6 do SIWZ). 

10.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 10.1 pkt 8) składa informację, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wydany przez właściwy organ kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

10.9 Dokumenty, o których mowa w ust. 10.8, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

10.10 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10.8, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 10.9 stosuje się. 

10.11 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w 

ust. 10.1, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

XI INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

11.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 

pośrednictwem operatora pocztowego, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. 

11.2 Oferty wraz z załącznikami składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

11.3 Wykonawca może się kontaktować z Zamawiającym: telefonicznie na nr: +48 (22) 670 91 43  lub adres 

poczty elektronicznej: dzial.zamowien@spartanska.pl 

11.4 Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:  



a) w sprawach merytorycznych – Katarzyna Karwicka 

b) w sprawach proceduralnych – Piotr Wójcik 

11.5 Strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub 

przy użyciu poczty elektronicznej każda ze Stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt 

ich otrzymania. 

11.6 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 

Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o 

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

XII WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

12.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1 Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 

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

13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na 

czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może 

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

13.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

14.1 Oferta winna zawierać: 

1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ), 

2) oświadczenia i dokumenty, o których mowa Rozdziale X. 

3) dokument potwierdzający umocowanie osoby/osób podpisujących ofertę, a w przypadku oferty 

składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -

pełnomocnictwo (w oryginale), które musi zawierać w szczególności wskazanie: oznaczenia 

postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia publicznego, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 

W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie. 

Korespondencja dotycząca postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika, 



4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - oryginał pełnomocnictwa - w 

przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa dokument musi być poświadczony notarialnie -

określający jego zakres. Pełnomocnik posługujący się pełnomocnictwem ma obowiązek złożyć 

wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób, które udzieliły 

pełnomocnictwa, do reprezentowania Wykonawcy udzielającego pełnomocnictwa. Korespondencja 

dotycząca postępowania przekazywana będzie do Pełnomocnika. 

14.2 Wykonawca winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być 

konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

14.3 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. 

14.4 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia. 

14.5 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, w formie pisemnej na papierze 

przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, czytelną techniką. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W 

przypadku, o którym mowa w Rozdziale X SIWZ, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie 

przez Zamawiającego dokumentów. 

14.6 Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w 

Formularzu ofertowym winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa 

się oferta wraz z załącznikami. Wykonawca może nie podpisywać niezapisanych stron. 

14.7 Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji 

opisanej w ust. 14.11. 

14.8 Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane przez 

Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia. 

14.9 Formularz ofertowy oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

14.10 Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod 

warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez 

Zamawiającego. 

14.11 Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być 

udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa". Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej 

kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki 

sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji 

stron oferty). Zamawiający uzna informacje zastrzeżone przez Wykonawcę za tajemnicę przedsiębiorstwa 

zgodnie z kryteriami określonymi w 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.), o ile Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz wykaże, że są to 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne jego 



przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których Wykonawca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. 

14.12 Oferta musi być umieszczona w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym i nienaruszonym opakowaniu 

oznaczonym napisem: 

Oferta na: 

„Świadczenie usług żywienia na rzecz Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 

w Warszawie"  

Nr postępowania: 2/US/2018/PW Nie otwierać przed terminem: 30.01.2018 r. godz. 10
30 

oraz nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk 

pieczęci). Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w ten sposób nie będą brane pod 

uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak informacji dotyczący nazwy przedmiotowego 

postępowania może być przyczyną otwarcia oferty przed terminem określonym w § 15 ust. 4. 

14.13 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić złożoną przez siebie ofertę. 

Powiadomienie o zmianie musi być złożone z dopiskiem „Zmiana oferty" według zasad przewidzianych 

w ust. 14.12. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do 

oferty. 

14.12 Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty. 

14.14 Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę 

wycofać może/gą jedynie osoba/y należycie umocowane. W trakcie otwarcia ofert nie będą otwierane 

oferty, których dotyczy wycofanie, takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom na ich wniosek. 

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu składania ofert. 

14.15 Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, 

 ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa  

pawilon nr. 4 pok. 24 

15.2 Termin składania ofert upływa w dniu: 30.01.2018 r. o godz. 10
00 

15.3 Zamawiający dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: 

  Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, 

 ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa  

pawilon nr. 4 pok. 24 

15.4 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 30.01.2018 r. o godz. 10
30 

15.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 



15.6 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 

15.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie, 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 

XVI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1 Cenę oferty należy określić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

16.2 Ilekroć mowa o cenie należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 

9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług. 

16.3 Cena oferty brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

koszty produktów spożywczych i żywnościowych, kosztów pracy oraz sprzętu, transportu, opłaty i podatki, 

w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy. 

16.4 Cena oferty brutto wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiąca podstawę oceny 

oferty i służąca do porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty, dotyczy całodziennego wyżywienia 

jednej osoby, obejmującego wszystkie elementy składowe przedmiotu zamówienia, określone w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i stanowi sumę cen brutto. 

16.5 Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę. 

16.6 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać żadnym negocjacjom. 

16.7 Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i 

obowiązywać będzie przez cały okres związania ofertą. 

16.8 Koszty mediów, w tym: energii, wody i kanalizacji ponosi Zamawiający. 

16.9 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić 

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

XVII INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE 

ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ 

Rozliczenia prowadzone między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

XVIII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY 



18.1 Kryteriami oceny ofert ze wskazaniem procentowego znaczenia tych kryteriów są: 

Lp. Kryterium Ranga 

1 Cena oferty brutto 100 pkt 

Razem 100 

 

18.2 Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższymi kryteriami: 

1) W kryterium nr 1 - Cena brutto oferty - maksymalną ilość punktów, tj. 100 otrzyma oferta z najniższą 

ceną brutto oferty, natomiast pozostałe oferty otrzymają odpowiednio ilość punktów wynikającą z 

obliczeń zgodnie z poniższym wzorem: 

 𝐶 = 100 x
𝐶𝑚𝑖𝑛

C𝑜𝑏
 

gdzie:  

C - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium cena brutto oferty  

Cmin - najniższa zaoferowana cena brutto oferty  

Cob - cena brutto oferty w badanej ofercie 

18.4 W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku. 

18.5 Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać wynosi 100 pkt. 

18.6 Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą. 

XIX INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

XX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

20.1 Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, 

którego oferta została uznana za najkorzystniejszą do dopełnienia następujących formalności: 

1) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z 

dokumentów załączonych do oferty, 

2) jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, będą oni zobowiązani, przed 

zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia, do przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

20.2 Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 20.1 pkt 1) - 2), przez Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie przed podpisaniem umowy, 

Zamawiający potraktuje jako uchylanie się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W 

takim przypadku, zgodnie z art. 94 ust. 3 uPzp, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą 



spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny (chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93ust. 1 uPzp). 

XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

21.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub kilku 

następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 

1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na konto Alior Bank nr 24 2490 0005 0000 4600 8185 8973 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

21.2 Gwarancja ma obejmować możliwość potrącenia kar umownych z zabezpieczenia. 

21.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej, gwarancja ta powinna być nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie 

Zamawiającego. Zobowiązanie wynikające dla banku/ ubezpieczyciela udzielającego takiej gwarancji 

pozostaje dla niego wiążące przez okres wykonywania Umowy, przedłużony o okres 30 dni. 

21.4 Wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie weksli z 

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ustanowienia 

zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego, ustanowienia zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów wymaga dla swej skuteczności wcześniejszej zgody Zamawiającego. W 

przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu odpowiednia kwota 

powinna zostać przelana na konto Zamawiającego - wskazane w ust. 21 pkt 1) wraz z podaniem nr 

postępowania. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest skuteczne z chwilą uznania 

na rachunku Zamawiającego. 

21.5 Wzór gwarancji należytego wykonania umowy należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed jej 

podpisaniem. 

21.6 Kopię dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy przedstawić 

Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. W wypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

formie innej niż pieniężna Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię dokumentu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy przed podpisaniem umowy. Koniecznym jest zdeponowanie 

oryginału dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy w 

siedzibie Zamawiającego: Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory 

Reicher w Warszawie, ul. Spartańska 1, Dział Zamówień Publicznych, pawilon nr 4,pokój 24. 

XXII ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 



22.1 Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ. 

22.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) uPzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały przewidziane w załączniku nr 3 do SIWZ - Istotne 

postanowienia umowy. 

XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

23.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości 

zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 – Wymagania 

3. Załącznik nr 3 – Formularze asortymentowo – cenowe 

4. Załącznik nr 4 -  Istotne postanowienia umowy 

5. Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy 

6. Załącznik nr 6  - Oświadczenia 

7 Załącznik nr 7 – Wykaz usług 

8 Załącznik nr 8 – Oświadczenie (przynależność do grupy kapitałowej) 

 

 


