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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:  Zespół Opieki Zdrowotnej  

          ul. Moniuszki 8 

          48-210 Biała 

Numer tel.:     +48 77 438 70 33 

Adres poczty elektronicznej:  zamówieniapubliczne@szpitalbiala.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.miniportal.uzp.gov.pl 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚRENIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 

- www.miniportal.uzp.gov.pl 

- www.bip.szpitalbiala.pl 

 

III. TRYB UDZUELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r., poz. 2019) [zwanej dalej także „pzp”]. 

 

IV. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z 

MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleka i nabiału dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej. 

2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego  Słownika Zamówień (CPV): 

    - 15000000-3;  

3. Przedmioty zamówienia:  

- Załącznik Nr 5 – Mleko i nabiał 15500000-3; 

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami   
Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SWZ. 
- Wykonawca dostarczy produkty żywnościowe spełniające wymogi określone przepisami ustawy z 
dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019r., poz.1252) oraz aktów 
wykonawczych do niej. 
- Wykonawca dostarczy artykuły żywnościowe środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu 
realizacji wymogi prawne. 
- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych wg formularza 

mailto:zamówieniapubliczne@szpitalbiala.pl
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.szpitalbiala.pl/
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asortymentowo-ilościowo-cenowym (Załącznik Nr 5). 
- Wykonawca może złożyć ofertę na jedna część lub więcej części zamówienia. 
- Miejsce dostawy (odbioru) i sposób (rodzaj) transportu: 

a) przedmiot zamówienia musi być dostarczony do magazynu Zamawiającego odpowiednim 

środkiem transportu spełniającym wymagania sanitarne, w opakowaniach gwarantujących 

bezpieczny transport i magazynowanie, 

b) dostawa będzie realizowana transportem Wykonawcy  na jego koszt i ryzyko do magazynu 

Zamawiającego w Białej ul. Moniuszki 8. Wykonawca dokona również rozładunku 

zamówionego towaru do magazynu Zamawiającego. 

- Sposób realizacji dostaw: 
a) Zamawiający powiadomi telefonicznie lub mailowo Wykonawcę o terminie dostawy oraz 

wskaże zamawiane produkty z podaniem ilości,  

b) do składania zamówień i odbioru dostaw  ze strony Zamawiającego upoważnione są:   

Małgorzata Orlita – dietetyk, lub osoba wyznaczona przez dietetyka. Osoba wyznaczona 

zobowiązana jest do zbadania zgodności dostaw z fakturą, złożonym zapotrzebowaniem i 

treścią zawartej umowy w ciągu 2 dni od daty dostawy zamówionej partii przedmiotu 

umowy,  

c) w razie stwierdzenia wad lub niezgodności ilości faktycznie otrzymanej z określoną w fakturze 

lub innych niezgodności,  Zamawiający złoży pisemną lub telefoniczną reklamację 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na nią odpowiedzi w ciągu 2 dni, a 

po bezskutecznym  upływie tego terminu reklamacja uważana będzie za uznaną w całości 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego.  

- W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem umowy lub 
nie zaproponuje dostarczania zamiennika w sytuacji, o której mowa w ust.9  
- Zamawiający będzie miał prawo dokonać zakupu produktu u innego podmiotu. Jeżeli koszt zakupu 
będzie wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony 
Wykonawca w ramach wzajemnych zobowiązań. 
- Opakowanie:  

a) jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych 
spełniających wymogi ustawy  z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 
(Dz. U. z 2019r., poz.824), 

b) mięso i wędliny muszą być dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu 
mięsa i wędlin. Mięso surowe nie może być przewożone razem z wędlinami w jednym 
pojemniku,  

c) mrożonki mają być dostarczane w  opakowaniu zewnętrznym – karton + opakowanie 
wewnętrzne folia,  trwale i prawidłowo oznakowane w języku polskim, czyste, nie uszkodzone, 
temperatura surowca w momencie przyjęcia min – 18 ºC , brak oznak rozmrożenia, brak oznak 
i obecności pleśni, brak zanieczyszczeń,  

d) pieczywo w szczelnie zamkniętych workach foliowych, w czystych pojemnikach,  
e) warzywa, owoce, ziemniaki musza być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i 

pleśni, nieuszkodzone i niepopękane,  
f) artykuły ogólnospożywcze w odpowiednio oznakowanych opakowaniach, czyste, bez oznak 

zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne.  
- Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, umożliwiającym identyfikację artykułu 
spożywczego z danej partii produkcyjnej.  
- Wykonawca zabezpieczy należycie towar na czas przewozu (opakowania, pojemniki przystosowane 
do przewozu danego asortymentu) i ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę i jakość 
dostarczanego towaru.  
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- W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach, zmianę 
wielkości opakowania dostarczanego przedmiotu zamówienia. Zmiana wielkości opakowania nie może 
mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (kg, szt., l.) produktów objętych przedmiotową umową. Zmiana 
może nastąpić po uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego. 
- Termin przydatności do spożycia:  

Każdy z produktów powinien być dostarczony w jego początkowym okresie gwarancji w 
oryginalnym opakowaniu. Termin przydatności do spożycia danego produktu nie może upływać 
wcześniej niż, przed upływem 180 dni od dostawy,  w przypadku nabiału i wędlin nie krótszym 
niż 21 dni, mięsa świeże, warzywa i owoce nie krótszym niż 7 dni. 

- Zmiany ilościowe:  
Zamawiający może dokonać zamiany ilości poszczególnego asortymentu, zastrzega sobie prawo 
do dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi 
będącymi przedmiotem niniejszej umowy.  W takim przypadku Wykonawcy będzie przysługiwać 
tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co 
do realizacji pozostałej części.  
Zamawiający może zmniejszyć lub zwiększyć ilość zamawianego towaru, w związku z tym, że w 
trakcie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia może zmniejszyć lub 
zwiększyć się zapotrzebowanie na zamawiane produkty. W takim przypadku Wykonawcy będzie 
przysługiwać tylko wynagrodzenie wynikające ze zrealizowanych dostaw i nie będzie on zgłaszać 
roszczeń, co do realizacji pozostałej części.  

 

 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 6 miesięcy od daty 

zawarcia umowy lub do wykorzystania wartości zamówienia. 

 

 

VII. PROJEKTOWANIE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 

ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku Nr 1 do SWZ. 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 

ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O 

WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZENIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacją między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal adres skrzynki ePUAP: /zozbiala/SkrytkaESP, oraz email 
zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl . 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza komunikacji. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl
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3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym 

pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 

się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 

Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl lub dietetyk@szpitalbiala.pl . 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń 

składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza komunikacji jako załączniki. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 

elektronicznej, na adres email zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl . 

10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

IX. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

- Małgorzata Orlita 

  +48 77 438 85 74 

  dietetyk@szpitalbiala.pl  

- Łukasz Byra 

  +48 77 438 85 61 wew. 50 

  zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl 

 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx
mailto:zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl
mailto:dietetyk@szpitalbiala.pl
mailto:zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl
mailto:dietetyk@szpitalbiala.pl
mailto:zamowieniapubliczne@szpitalbiala.pl
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jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, 

.doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 

komputerze  .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 

Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 

szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010), które Wykonawca 

zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie 

przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy było sformułowane 

w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 

względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi 

Załącznik Nr 2 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez 

Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w 

Formularzu Ofertowym. 

9. Do oferty należy dołączyć: 

9.1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

9.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o 

niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ. 
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10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 

składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej. 

 

XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany 

został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2022 r.,  

do godz. 9:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i 

zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

 

 

 

XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2022 r., o godzinie 9:30. 

2. Otwarcie ofert jest niejawne. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informacje o: 

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

4.2. cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii.  

 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania. 

 

 

XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1.1. w art. 108 ust. 1 pzp.; 

1.2. w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8, pzp., t.j.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielem, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależnie wykonał albo długotrwale nienależnie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 

wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 P.Z.P. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT). 

2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsc po 

przecinku. 
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4. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 

dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 

Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku a art. 223 ust. 2 pkt 3 

pzp). 

5. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 

6. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwą zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: 

1.1. Cena oferty brutto (C) – 80 pkt – największa ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca 

zaproponuje najniższą cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. 

 

 

Wartość punktowa będzie obliczana według wzoru: 

Cmin/Co x 80 pkt = X 

gdzie: 

Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu; 

Co – cena oferty ocenianej; 

80 – waga procentowa ocenianego kryterium; 

X – wartość punktowa ocenianego kryterium; 

 

 

1.2. Zasady oceny kryterium terminu dostawy (D) – 20 pkt 

Kryterium terminu dostawy – zostanie ocenione na podstawie podanego przez Wykonawcę terminu 

dostawy. 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów wyliczoną jako sumę 

punktów uzyskanych w kryterium XVI. 1.1, 1.2. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
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6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

oraz terminie związania ofertą określonym w SWZ. 

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 

oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem postanowień 

wynikających z SWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

3. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 1 

do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” pzp. 
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XIX. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Zespół Opieki Zdrowotnej 

ul. Moniuszki 8  

48-210 Biała 

 

Inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest: 

Tadeusz Tracz 

email: iod@szpitalbiala.pl  

tel. +48 77 438 85 64 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa mleka i nabiału dla Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Białej”: 
 numer postępowania ZP/05/2022, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), dalej 

„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

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

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

mailto:iod@szpitalbiala.pl
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− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

_____________________ 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony 

danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego.                  

 

XX. DODTAKOWE INFORMACJE 

Brak. 

 

XXI. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 

- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik Nr 1; 

- Formularz Ofertowy – Załącznik Nr 2; 

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik Nr 3; 

- Oświadczenie grupa kapitałowa – Załącznik Nr 4; 

- Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 5; 

- Oświadczenie o produktach – Załącznik Nr 6; 

- Oświadczenie – Załącznik Nr 7;  

 


