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ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Ostrołęka - Dom  Pomocy  Społecznej  im.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  

Prymasa Tysiąclecia, 07-410 Ostrołęka, ul. Rolna 27 

NIP 7582142002 REGON550668410 

Tel.029/7602280 lub 81; fax  29/7602285 

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps–ostroleka.pl 

Adres  strony internetowej: www.dps-ostroleka.pl 

GODZINY URZĘDOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO: poniedziałek-piątek od godz. 7.00 

do 15.00. 

 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego na postawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą”, wartość zamówienia jest niższa 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
 
Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, zaprasza do składania ofert na dostawę różnych artykułów 
spożywczych, w tym  owoców, warzyw, jaj, pieczywa, ryb, produktów z przemiału ziarna, 
makaronu bezglutenowego. 
 
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym  

owoców, warzyw, jaj, pieczywa, ryb, produktów z przemiału ziarna, makaronu 
bezglutenowego w rodzaju i ilości zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz 
asortymentowo-ilościowo-cenowy.  

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 8 części i obejmuje w szczególności dostawę: 
różnych artykułów spożywczych, w tym  owoców, warzyw, jaj, pieczywa, ryb, 
produktów z przemiału ziarna, makaronu bezglutenowego. 

3. Formularz cenowy zawiera szacowaną ilość asortymentu na okres realizacji zamówienia. 
Zamawiający będzie dokonywał u wykonawcy zamówień towarów według swoich realnych 
potrzeb. 

4. Oznaczenie CPV:15800000-6 Różne produkty spożywcze, 15300000-1 Owoce, warzywa i 
podobne produkty, 15810000-9 Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie, 15200000-0 
Ryby przetworzone i konserwowane, 15610000-7 produkty z przemiału ziarna. 

5. Oferowane przez Wykonawcę produkty muszą być pełnowartościowe, produkowane zgodnie 
z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami HACCP. 

6. Zamawiający wymaga aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne 
z  Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie 
znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych. Na opakowaniu powinny 
znajdować się: termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, 
informacje żywieniowe – wartość odżywcza, dokładny adres producenta. 

7. Dostawy jednostkowych zamówień towaru będą realizowane przez Wykonawcę sukcesywnie na 
podstawie zgłoszeń zapotrzebowania. Dostawy będą się odbywały zgodnie z zapisami umowy 
w godzinach od 700 do 1400. 

8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej 
lub wielu części zamówienia. 

9. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
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12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, 
jeżeli w przedmiocie zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy 
pochodzenie, należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza 
zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, 
tj. produktów innych producentów niż wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym z 
zastrzeżeniem, aby artykuł spożywczy był o takich samych lub lepszych parametrach 
jakościowych, walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu się podczas obróbki 
gastronomicznej jak wymienione w formularzu. W takim przypadku należy zaznaczyć, jakiego 
produktu dotyczy oferta równoważna. 

13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
i 7 ustawy. 

14. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.  
15. Planowany termin rozpoczęcia realizacji umowy 01.01.2021 r. 
16. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7    – stanowią integralną część SIWZ. 

 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: 
  1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wykluczy Wykonawców, 

w sytuacjach opisanych w  art. 24 ust. 1 ustawy PZP tj.: 
 1) 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; 

     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.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); 

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, zwane dalej 
„kryteriami selekcji”, 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, 
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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); 
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne; 
12) 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. 
1.2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy. 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
i 8 ustawy PZP tj.: 
1) zgodnie z 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 (Dz. U. z 2015 
r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz 2016 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); 
2) zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP – który naruszył obowiązki dotyczące płatności 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w 
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, 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. 
1.3. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy. 
1.4. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczące: 
a)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
b)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
c) Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie precyzuje tego warunku. 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania jakiejkolwiek z części zamówienia 
przez wykonawcę. 
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
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tego zamówienia. 
7. Zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 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. W związku z tym 
Zamawiający żąda przedstawienia (dołączenia do oferty) pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z: określeniem 
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu i sposobu wykorzystania zasobów 
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia. Treść zobowiązania 
podmiotu trzeciego musi być złożona w oryginale i określać: kto jest podmiotem przyjmującym 
zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w 
jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Jeżeli zdolności techniczne lub 
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych podmiotów na zasoby których 
powołuje się Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części 
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną. 
8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
9. Ww. dokumenty muszą być złożone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
10. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA: 

1. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Do oferty każdy Wykonawca musi załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą 
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu na podstawie art. 24 ust. 
11 ustawy PZP oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wg wzoru stanowiącego 
Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy PZP, przewiduje możliwość w 
pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed 
udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 6  oraz art. 26 ust. 2f ustawy PZP: 
4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w 
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postępowaniu, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: 
a) 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 PZP; 
b)Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; 
c)Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w 
sprawie tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

5. Podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie wymóg w zakresie ust. 4.1. pkt a-c, muszą spełnić 
oddzielnie. 

6. Zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w §5 pkt 1-9 ww. rozporządzenia. 
Zamawiający nie żąda złożenia ww. dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu 
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na 
którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

7. Zamawiający może w każdej chwili w trakcie postępowania zwrócić się do każdego Wykonawcy o 
przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów 
potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu 
postępowania. 

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

9. Zamawiający zastosuje w odniesieniu do wykonawców instytucji tzw. self- cleaning. Wykonawca, 
który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, 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. 

10. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do 
oferty dokumentów wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. 

11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4.1. pkt a-c składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
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wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu do składania ofert), 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu do składania ofert). 

12. 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. 4.1. pkt a-c  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionym 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 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

13. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

14. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

15. Ww. dokumenty muszą być złożone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
IV. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA DOŁĄCZENIA DO OFERTY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW: 
1. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy. 
2. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy. 
3. Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli osoba 

podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo nie ma postaci 
aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę wystawiającego 
pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie 
kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba lub osoby 
wymienione w umowie spółki lub odpowiednim rejestrze, które wskazane są tam jako 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz.  

 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu, 

oznakowaną nazwą wykonawcy oraz napisem: 
Dom Pomocy Społecznej  im. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia 

w Ostrołęce, ul. Rolna 27  07-410 Ostrołęka 
„ Przetarg nieograniczony – DPS-DGO-26-2.3.2020” 

2.  W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone 
po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 

3. Wykonawca przedstawi ofertę zgodną z warunkami określonymi w SIWZ. 
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej 

Specyfikacji i zdobyć wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty 
i podpisania umowy. Nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w razie błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcia w ofercie lub kalkulacji elementów niezbędnych do 
wykonania umowy. 

6. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, napisaną 
na maszynie, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką (np. pismo ręczne). 

7. Treść oferty musi zawierać wszystkie wymagane niniejszą SIWZ oświadczenia i dokumenty 
oraz załączniki. 
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8. Wypełnione prawidłowo i podpisane formularze będące załącznikami do SIWZ lub jeśli 
Wykonawca tworzy we własnym zakresie formularze odpowiadające treścią formularzom 
wymaganym w niniejszej SIWZ muszą  odzwierciedlać minimum treść formularzy wymaganych 
w niniejszej SIWZ. 

9. Zamawiający uzna, że podpisanie i załączenie do oferty wszystkich wymaganych załączników 
jest równoważne z ich akceptacją i nie wnoszeniem do ich treści żadnych zastrzeżeń przy 
realizacji zamówienia. 

10. Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z umocowaniem dla tych osób wynikającym z aktualnego 
odpisu lub wyciągu właściwego rejestru, ewidencji działalności gospodarczej bądź umowy. 

11. Oświadczenia i dokumenty wymagane niniejszą SIWZ muszą być dostarczone w oryginale lub 
jako kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

12. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca  polega na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy 
lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 
lub te podmioty. 

13. Zamawiający uzna poświadczenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, jeżeli dokument 
opatrzony będzie datą, stwierdzeniem „za zgodność z oryginałem”, podpisem Wykonawcy i jego 
pieczęcią imienną (bądź czytelnym podpisem Wykonawcy) pozwalającymi na identyfikację 
podpisującej się osoby. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

15. Aktualne pełnomocnictwo do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeśli 
osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru 
Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli pełnomocnictwo 
nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawierać pieczęć Wykonawcy, imienną pieczątkę 
wystawiającego pełnomocnictwo i jego podpis. Jeżeli dołączone do oferty ww. 
pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z 
oryginałem poświadczyła osoba lub osoby wymienione w umowie spółki lub odpowiednim 
rejestrze, które wskazane są tam jako upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub 
notariusz. 

16. W przypadku Wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 

1) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić lidera (pełnomocnika) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i do zawarcia 
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z 
treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą. Fakt 
ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. 

3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem 
(liderem). 

17. Informacje uzyskane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca 
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania lub osobom 
trzecim muszą być oznaczone klauzulą: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)” Wykonawca składając 
ofertę już musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

18. Wartości podane w dokumentach w walutach obcych będą przeliczane według tabeli A kursów 
średnich walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w dniu w którym nastąpiło 
otwarcie ofert w niniejszym postępowaniu (dotyczy kwot określonych w dokumentach 
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Informacja o w/w kursach 
dostępna m.in. na stronie internetowej: www.nbp.pl. W przypadku gdy Narodowy Bank Polski 
nie będzie ogłaszał kursów średnich w dniu otwarcia ofert, Zamawiający będzie przeliczał 
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według tabeli kursów opublikowanych ostatniego dnia, który jest pierwszym dniem 
poprzedzającym termin składania ofert. 

19. Zamawiający zaleca, aby oferta zawierała spis wszelkich oświadczeń, dokumentów 
znajdujących się w ofercie wraz z podaniem numerów stron, na których się znajdują. 

20. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była podpisana przez osobę uprawnioną 
do podpisywania oferty. 

21. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – 
wszystkie kartki oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną 
techniką. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opatrzone czytelnym 
podpisem osoby podpisującej ofertę. 
Wykonawca nie może zastrzec jako niejawne innych informacji niż te podane powyżej, a w 
szczególności tych o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 29 stycznia 2004 r. 

22. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

 VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI: 

1. Zamawiający wymaga, aby wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania odwołania 
oraz informacje związane z niniejszym postępowaniem przekazywane były e-mail do siedziby 
Zamawiającego, a następnie potwierdzone niezwłocznie pisemnie na adres Zamawiającego. 
Zamawiający nie udziela informacji telefonicznie. 

2. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami – Joanna Sikora e-mail: 
sekretariat@dps-ostroleka.pl 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż: na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy – pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.3  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego postępowania, Zamawiający prześle treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację istotnych 
warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert 
Zamawiający może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianą 
specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 
internetowej zamieszcza ją także na tej stronie. Każda wprowadzona zmiana staje się częścią 
integralną specyfikacji. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 
 
VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 
1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od daty upływu terminu do 

składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

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

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
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VIII. WPROWADZANIE ZMIAN DO OFERTY: 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób i 
formie przewidzianej dla oferty, z tym, że koperta powinna być dodatkowo oznaczona dopiskiem 
„zmiana” lub   „wycofanie”. 
 
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 
1. Ofertę należy złożyć w Domu Pomocy społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia w Ostrołęce ul. Rolna 27 07-410 Ostrołęka, Sekretariat, pok. 214. 
2. Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2020r r. o godz. 0945. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w Domu Pomocy społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia w Ostrołęce ul. Rolna 27 07-410 Ostrołęka, pok. nr 217 dnia 27.11.2020r. o godz. 1000. 
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz cenę i inne informacje, 
zgodnie z art. 86 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP zamieści na 
stronie internetowej www.dps-ostroleka.pl informacje dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) cen, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 
wyjaśnień dotyczących ich treści. 
8. Zamawiający poprawia w ofercie: 
4) oczywiste omyłki pisarskie, 
5) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, tj. wadliwy wynik działania arytmetycznego, 
6) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 

 
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 
1. Oferowana cena, wyrażona w PLN, musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w 
niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
2. Cena netto powinna być wyrażona w PLN i zawierać także: 

a) koszty dostawy przedmiotu zamówienia, 
b) koszty frachtu, cło itp., 
c) rabaty i upusty finansowe, 
d) koszty transportu przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, w tym koszty związane z ubezpieczeniem transportu, 
e) koszty rozładunku u Zamawiającego, 
f) koszty gwarancji. 

3. Wartość brutto powinna być wyrażona w PLN i zawierać podatek VAT. 
4. Wszystkie wartości liczbowe oraz ostateczna cena oferty muszą być wyrażone do dwóch miejsc 

po przecinku. 
5. Wymagane obliczenia ceny oferty (patrz Załącznik Nr 1 – Formularz asortymentowo-ilościowo-

cenowy): 
dla części 3-13 
a.  Wartość zamówienia netto według wzoru: 

           ilość x cena jednostkowa netto = wartość zamówienia netto 
         b. Wartość zamówienia brutto według wzoru: 

   wartość zamówienia netto + kwota podatku VAT = wartość zamówienia brutto. 

    dla części 1-2 
    a.    wartość zamówienia netto według wzoru: 
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wartość brutto – kwota podatku VAT = wartość zamówienia netto 
b.  Wartość zamówienia brutto według wzoru: 

przeciętna cena jednostkowa brutto -  upust % od ceny przeciętnej zaoferowany przez 
Wykonawcę x ilość = wartość brutto. 

6. Jeżeli zostanie złożona oferta, 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. 

XI. SPOSÓB OCENY OFERTY: 

Oferta oceniana będzie pod względem: 
1. formalnym – spełnianie warunków podanych w SIWZ (dokumentacja), 
2. merytorycznym – wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z podanymi niżej kryteriami. 
 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW: 
 

L. p Kryteria Znaczenie procentowe 
kryteriów 

Maksymalna ilość punktów jakie 
może otrzymać oferta za dane 

kryterium 
1. Cena 60 % 60,00 punktów 

2. Czas reakcji – 
usunięcie  
reklamacji 

40% 40,00 punktów 

 
1. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „Cena” wyliczona będzie  matema-

tycznie według formuły: 
(cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej) x maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 

2. Zamawiający informuje, że wartość punktowa kryterium „czas reakcji – usunięcie reklamacji” 
wyliczona będzie według punktacji: 

do 3 godzin od zgłoszenia – 40 pkt 
powyżej 3 godzin do 7 godzin od zgłoszenia – 5 pkt 
powyżej 7 godzin do 26 godzin od zgłoszenia – 0 pkt 
Zaoferowany „czas reakcji – usunięcie reklamacji” nie może być dłuższy niż 26 godzin. 

3. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w 
2 wyżej wymienionych kryteriach (ilość punktów w kryterium „cena” + ilość punktów w 
kryterium „czas reakcji – usunięcie reklamacji” = łączna ilość punktów uzyskana przez wy-
konawcę  w niniejszym postępowaniu. 

4. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO: 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg kryteriów podanych w 
rozdziale XII. 

2. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty na 
stronie internetowej oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 
94 ust.1, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. 
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4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały spełnione warunki opisane 
w art. 94 ust.2. 

5. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego. W powiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, 
Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. 

6. Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza ogłoszenie 
o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych w ciągu 30 dni. 

7. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
8. Podmioty ubiegające się o zamówienie wspólnie przed zawarciem umowy muszą złożyć 

umowę regulującą współpracę tych podmiotów zgodnie z art. 23 ustawy z dn. 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 
XIV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 
TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO LUB WZÓR UMOWY 

 
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi 

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 
2. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy PZP, przysługują Wykonawcom, a także 
innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli 
lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 
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. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, 
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP. Odwołanie powinno 
wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 
ust. 5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w 
inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust. 8 ustawy PZP 

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na stronie internetowej, 

c) wobec czynności innych niż określone w pkt. 5 a) i b) – odwołanie wnosi się  
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
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5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. 

6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

7. Wykonawcom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, których interes prawny doznał  
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie PZP zasad 
udzielania zamówień, przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale VI ustawy PZP. 

 
XVI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 
1. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje 

składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia 
publicznego stanowią załączniki do protokołu postępowania. 

2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

3. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
po upływie terminu ich składania. 

4. Zamawiający na wniosek Wykonawcy prześle pisemnie lub drogą e-mailową kopię protokołu. 
5. Ujawnienie treści protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad: 

 Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, 
 Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów i 
informacji, 

 Zamawiający wyznacza członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność 
przeglądania, 

 Zamawiający umożliwi odpłatne kopiowanie udostępnionych dokumentów i informacji, 
 Udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 

pracy – urzędowania. 
 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 13 stron oraz Załączniki 
stanowiące integralną część SIWZ: 

- Zał. nr 1 do SIWZ i umowy – Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy 

- Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy. 
- Zał. nr 3 i Zał. nr 4 do SIWZ, o których jest mowa a art. 25a ustawy PZP. 

- Zał. nr 5 do SIWZ Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej, 
- Zał. nr 6 do SIWZ – Klauzula RODO 
- Zał. nr 7 do SIWZ - Wzór/Projekt umowy. 


