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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 Nazwa zamówieniu publicznego:  

 
Kompleksowa usługa żywienia pacjentów szpitalnych. 

 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 18 
10 – 561 Olsztyn 
Strona internetowa: www.wss.olsztyn.pl 
E-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl  
Godziny urzędowania:7.30 – 14.30. 
Tel: 89 538 62 28 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach, wydanych na podstawie art. 
11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Podstawa prawna udzielenie zamówienia publicznego: 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164 oraz  
z 2016 r. poz. 831 i 996)  z późniejszymi zmianami (dalej jako „ustawa”) 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Szpitala, w terminie od dnia 10 sierpnia  
2017 r., do dnia 9 sierpnia 2020 r. usług – w zakresie żywienia pacjentów z dostawą do łóżka 
pacjenta i wydawanie posiłków profilaktycznych.  

2. Wykonawca świadczyć będzie na rzecz Szpitala usługi związane z codzienną i całodzienną obsługą 
w zakresie: 
a) przygotowania i dystrybucji posiłków do oddziału według zamówień z oddziałów,  

z podziałem na diety, z uwzględnieniem diet specjalnych - indywidualnych z zachowaniem 
norm zalecanych oraz średnioważonego zapotrzebowania na składniki odżywcze dla 
pacjentów, 

b) odbioru naczyń od pacjenta i z oddziałów Szpitala. Naczynia należy odbierać regularnie po 
każdym posiłku tj.: 
- po śniadaniu do godz. 11.00 
- po obiedzie do godz. 15.00 
- po kolacji do godz. 21.00.  
Wykonawca ma zapewnić na każdym oddziale wózek na brudne naczynia.  

c) odbioru z oddziałów Szpitala resztek pokonsumpcyjnych i zagospodarowania ich zgodnie z 
przepisami o odpadach, 

d)  organizacji żywienia i zaopatrzenia w wodę w sytuacjach zagrożeń, stanów wyjątkowych, 
wojny oraz ewakuacji, dla pacjentów Szpitala oraz osób ewakuowanych oraz biorących udział 
w akcji ratowniczej. 

3. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z przepisami obowiązującymi  
w zakresie żywienia, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z pozostałymi przepisami związanymi ze 
świadczoną usługą, a także przestrzegać w produkcji zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, 
Cateringowej i zasad systemu HACCP lub ISO 22000.  

4. Produkcja posiłków odbywać się będzie wyłącznie na bazie pełnowartościowych produktów 
wysokiej jakości oraz półproduktów, posiadających stosowne atesty, świadectwa, protokoły badań 
itp. oraz zgodnie z określonymi normami żywienia.  

5. Szpital nie dopuszcza podawania gotowych dań głównych (np. z konserw), poza sytuacjami 
wyjątkowymi.  

6. Wykonawca dokonuje dystrybucji posiłków na poszczególne oddziały szpitalne bezpośrednio do 
łóżka pacjenta, za pomocą wózków transportowych i odpowiednich urządzeń zapewniających 
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utrzymanie właściwej jakości i temperatury posiłków. Rodzaj diety powinien być oznaczony w 
sposób widoczny. Diety specjalne dostarczane będą w oddzielnych pojemnikach. 

7. Temperatura posiłków gorących w chwili podania pacjentowi nie może być niższa niż 60 o C  
( dotyczy temperatury posiłku wydanego pacjentowi ). 

8. Temperatura dań i napojów zimnych w chwili podania pacjentowi powinna być utrzymana  
w granicach do 14 o C.  

9. Otrzymywanie posiłków będzie potwierdzane pisemnie przez upoważnionych pracowników 
poszczególnych oddziałów Szpitala1). 

10. Podstawę do sporządzania posiłków dla pacjentów Szpitala, stanowią zasady i normy opracowane 
przez Instytut Żywności i Żywienia – „Podstawy Naukowe Żywienia w Szpitalach”, Wydawca: 
Instytut Żywności i Żywienia , Warszawa 2001r. a w zakresie posiłków profilaktycznych 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów ( Dz. U. nr 60 poz. 279 ).  

11. Jakość posiłków (w tym produktów używanych do ich sporządzania) i procedury Wykonawcy 
powinny być zgodne z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
(Dz. U. Nr 171 poz. 1225 ze zm. ).  

12. Zamawiający  ma prawo do codziennej kontroli jakości, temperatury, estetyki, kaloryczności oraz 
gramatury posiłków i diet na każdym etapie, w pełnym zakresie, łącznie z prawem do degustacji. 

13. Zamawiający określa rodzaje diet i diety specjalne a Wykonawca przygotowuje opis diet. 
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stosowanych surowców, przebiegu procesów 

technologicznych oraz przestrzegania przez Wykonawcę dziennych racji pokarmowych. 
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli pomieszczeń, urządzeń, stanu technicznego, 

instalacji, technologii produkcji, itp. przez uprawnionych pracowników Zamawiającego. 
16. Godziny wydawania posiłków pacjentom są następujące: 

a) Śniadanie  w godz. 7.45 –   8.45 
b) II Śniadanie  do godz. 11 ( może być podawane razem ze śniadaniem ) 
c) Obiad  w godz. 13.00 – 14.00 
d) Podwieczorek  do godz. 16.00 ( może być podawany razem z obiadem ) 
e) Kolacja  w godz. 17.30 – 18.30 
f) II Kolacja   do godz. 21.00 (może być podawana razem z kolacją ) 

17. Dostarczanie posiłków profilaktycznych odbywać się będzie w dniach i godzinach każdorazowo 
ustalonych przez strony umowy z odpowiednim wyprzedzeniem. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian godzin wydawania posiłków. Wykonawcę 
powiadomi o zmianach z 14-dniowym  wyprzedzeniem. 

19. W zakresie sporządzania posiłków Wykonawca jest zobowiązany: 
a) opracowywać jadłospisy dla wszystkich diet na okres 15 dni (2 razy      w  miesiącu), 
b) przedkładać jadłospis upoważnionemu pracownikowi Szpitala ( dietetyczce ) 

najpóźniej na 7 dni przed wprowadzeniem do realizacji, 
c) powiadamiać o zmianach w planowanych jadłospisach w przypadkach których 

Wykonawca  wcześniej nie mógł  przewidzieć oraz uaktualniać jadłospis, 
d) przedstawiać, na życzenie Zamawiającego handlowe dokumenty identyfikacyjne, 

jakościowe i atesty, 
e) zapewnić potrawy wynikające z tradycji świąt - uwzględniając sugestie  

i propozycje upoważnionego pracownika Zamawiającego, 
20. W przypadku zaistnienia konieczności wyodrębnienia oddziału lub jego części  

z żywienia ogólnego i postępowania jak z oddziałem zakaźnym, Wykonawca  
w uzgodnieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do zorganizowania takiego systemu.  

21. Odpady pokonsumpcyjne od pacjenta izolowanego ze wskazań epidemiologicznych odbiera i 
utylizuje Wykonawca zgodnie z przepisami o odpadach. 

22. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów dot. żywienia w zakładach opieki zdrowotnej 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich wdrożenia i stosowania po uprzednim 
uzgodnieniu ze Zamawiającym. 

                                                 
1 ) W przypadku systemu tacowego 
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23. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zestawienie ilości zamawianych posiłków-diet  
z poszczególnych oddziałów Szpitala na każdy dzień do godz.14.00 dnia poprzedniego,  
a w przypadku dni świątecznych w ostatni dzień roboczy na wszystkie dni świąteczne  
z zastrzeżeniem wprowadzenia korekt w bieżącym dniu, w następujących godzinach: 

a) śniadanie  do godz.  7.00, 
b) obiad        do godz. 11.00, 
c) kolacja     do godz. 16.30. 

24. W zakresie dystrybucji posiłków Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) wyposażenia pracowników zajmujących się dystrybucją posiłków  

w jednolite, estetyczne ubrania ochronne z widocznymi  emblematami identyfikacyjnymi 
zawierającymi imię i nazwisko oraz nazwę firmy. Ponadto pracownicy powinni być 
wyposażenie w rękawiczki jednorazowe, czepki, zapaski/fartuchy foliowe, 

b) zapewnienia aby pracownicy zajmujący się produkcją, dowozem i dystrybucją posiłków do 
pacjentów w oddziałach szpitalnych zachowywali czysty i estetyczny wygląd osobisty oraz 
posiadali aktualne książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych, 

c) zapewnienia pełnego i estetycznego asortymentu zastawy stołowej, uwzględniającego  
właściwy dobór naczyń do diety i ograniczeń ruchowych chorych – kubeczki/poidełka, 
lekkie kubeczki z uchem itp. ( naczynia, sztućce, tace wykorzystywane do świadczenia 
usługi żywienia powinny być wykonane z tworzywa przeznaczonego do kontaktu z 
żywnością ) 

d) podawania sztućców metalowych oraz serwetek papierowych, 
e) podawania diet papkowatych w głębokich miseczkach. 

25. Wyklucza się stosowanie naczyń i sztućców jednorazowych w normalnym cyklu dystrybucji.   
26. W przypadkach zagrożenia epidemiologicznego posiłki musza być podawane 

z zastosowaniem naczyń i sztućców jednorazowych.  
27. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć posiłki dla pacjentów przyjętych po godzinach 

zgłoszeń korekt. 
28. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić ewidencję wydanych posiłków - stanowiącą podstawę 

wystawienia faktury. Ewidencja posiłków powinna zawierać ilości z rozbiciem na śniadania, 
obiady i kolacje poprzez podanie ilości dziennych oraz podsumowanie miesięczne. 

29. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem 
elektronicznego systemu zamawiania posiłków. 

30. Wykonawca jest zobowiązany poddać pracowników zatrudnionych i inne osoby wykonujące 
zamówienie, stałemu nadzorowi lekarza medycyny przemysłowej i systematycznie aktualizować 
książeczki zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

31. Zamawiający zapewnia na terenie szpitala pomieszczenia do porcjowania posiłków  
i zmywania naczyń. Adaptacja pomieszczeń, w tym podłączenie mediów i opomiarowanie nastąpi 
staraniem i na koszt Wykonawcy. Adaptacja zostanie wykonana w oparciu o dokumentację 
projektową, opracowaną staraniem i na koszt Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym.  
Na rysunku stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ zaznaczono kolorem brązowym powierzchnię 
do wynajęcia. 

32. Zamawiający nie posiada kuchenek oddziałowych. 
33. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia mikrofalówek na każdym oddziale po 1 sztuce na 

czas trwania umowy. 
34. Zamawiający nie określa systemu ( tacowy, bemarowy, inny ) dystrybucji posiłków w związku z 

czym Wykonawca zobowiązany jest do jego przedstawienia w formie opisowej. 
35. Wszelki niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotowej usługi zapewnia Wykonawca mając na 

uwadze poniższe wymagania Zamawiającego: 
− wózki służące do dystrybucji posiłków musza być wyposażone w koła jezdne nie rysujące 

podłogi i nie brudzące 
− wózki nie mogą być szersze niż 80 cm 
− w przypadku konieczności zasilania wózka na oddziale moc wózka nie może przekroczyć 

2,5 kW. 
 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
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Kod CPV: 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i podawania posiłków 
                   55.32.10.00-6 – usługa przygotowania posiłków 
                   55.52.11.00-9 – usługa rozwożenia posiłków 
                   15.89.42.20-9 – posiłki szpitalne.  
 
IV. Termin wykonania zamówienia: 
Od 10 sierpnia 2017 r. do 9 sierpnia 2020 r. 
 

V. Warunki udziału w postępowaniu.  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  
spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez 
zamawiającego i dotyczą: 

1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w 
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, posiada 
środki własne lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. 

 
1.2. Zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 
jedną kompleksową usługę żywienia polegającą na przygotowaniu posiłków, dystrybucji 
do miejsca spożycia oraz odbiór naczyń. 

 
1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

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

 
1.3.1. 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. 

1.3.2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, 
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 
24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy. 

1.3.3. 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. 

1.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.3.1, 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: 

1.3.4.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
1.3.4.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.2 i 1.3. 

1.4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia wskazanych  
w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia ( kliknij tutaj:  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/finish ) dalej zwanym 
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jednolitym dokumentem, szczególnie w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ust. 1 
ustawy. Zaniechanie tego obowiązku będzie stanowiło podstawę wykluczenia Wykonawcy.  

1.5. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania. 
1.6. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, 

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.  

 
VA. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust 5. 
 
Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust 5 ustawy. 
 
VB. Informacja o zastosowaniu art. 24aa ust. 1. ustawy. 
 
Zamawiający zastosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy. 
 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału  
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz, że oferowane dostawy odpowiadają 
określonym wymaganiom zamawiający 
 
A. Dokumenty wymagane 
1. Wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
wykluczenia: 
 

1.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie 
Jednolitego Dokumentu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jednolity dokument stanowi załącznik nr 1 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.1.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub 
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, 
wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 
25 ust. 1 oraz w rozdziale VI pkt. 2 i 3 SIWZ z wyjątkiem dokumentu, o którym 
mowa w rozdziale VI pkt. 3.1.4.  

1.2.     Kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zezwolenia/pozytywnej opinii  
właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego  świadczącego o tym, że Wykonawca 
jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie żywienia. 

1.3.     Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
dotyczące tych podmiotów. 

1.4.     Zamawiający żąda aby, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
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wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące 
podwykonawców. 

1.5.     W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 
dokument 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. 

1.6.     Wykonawca może wykorzystać w jednolitym dokumencie nadal aktualne informacje 
zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

1.7.     Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2f ustawy, jeżeli jest to niezbędne do 
zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia może na 
każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają 
warunki udziałów w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 
założone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych dokumentów 

 
2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 
2.1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

2.2. wykaz dostaw 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

- przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, 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 albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 
3. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia: 
 
3.1. Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do przedłożenia 
następujących dokumentów: 

3.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 
14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3.1.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego 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; 
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3.1.3. zaświadczenie 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, lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 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 wykonania decyzji właściwego organu; 

 
3.1.4.  oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
jeżeli wykonawcy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, wykonawca składa w terminie 3 dni od 
dnia zamieszczenia przez zamawiającego,  informacji o których mowa w art. 86 ust. 3 według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert 
zamieści te informacje na stronie internetowej. 
 

3.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt: 

3.1.1.     składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert; 

3.1.2., 3.1.3.  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 wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

 
3.3. 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 
pkt. 3.2., zastępuje się je dokumentem zawierają cym 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,  
z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 

 
3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument 
wskazany w pkt 3.1.1., składa dokument, o którym mowa w pkt 3.2, w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 14  i  21 ustawy. 

 
3.5. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej 
osoby z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia. 
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3.6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda 
dokumentów, które określają w szczególności: 

3.6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
3.6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
3.6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3.6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

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

 
3.7. Zamawiający żąda 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 pkt 3.1.1. – 3.1.4. 

 

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom 
zamawiający żąda:  

4.1. Certyfikatu HACCP lub ISO 22000 

4.2. Przedstawienia szczegółowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie; 

− Opisu miejsca produkcji posiłków z podaniem miejsca wytwarzania, sprzętu    

używanego do produkcji 

− Opisu sposobu dystrybucji z podaniem środków transportu, rodzaju wózków itp. 

− Opisu sposobu dystrybucji na poszczególne oddziały. 
 

B. Oferta powinna zawierać: 
 
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 

Formularz ofertowy, 
2. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, 

Formularz cenowy, 
3. Dokument KRS lub CEDiG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania 

wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. 
4. Oświadczenie ( JEDZ ) o którym mowa w rozdziale VI A pkt. 1.1. SIWZ. 
5. Dowód wniesienia wadium. 
 
C. Wymagania dotyczące dokumentów:  
 
1. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 
budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu 
danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego 
dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany. 

4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 
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dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia 
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 
byłoby unieważnienie postępowania. 

5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się  
z wykonawcami. 
 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  
przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: 
e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl  
Zamawiający wymaga  aby dokument przesłany przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej był podpisany przez osobę uprawnioną lub przez osobę umocowaną przez 
Wykonawcę . 

 
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 6 
dni  przed upływem terminu składania ofert, 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, tj. 17 maja 
2017 r. (art. 38 ust.1). 

 
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

 
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 

kierowane do zamawiającego zapytania.  
 

5. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści 
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium: 
 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 60 000,00 PLN  

(słownie:   sześćdziesiąt tysięcy ). 
3. Wykonawca wnosi wadium:  

− w pieniądzu, poleceniem przelewu na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Olsztyn 
47 1130 1189 0025 0011 4920 0006 

− w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 
kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,  

− w gwarancjach ubezpieczeniowych 
− w gwarancjach bankowych 
− w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: przed 
upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie 
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.  
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4.  Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz oryginał   
dokumentu został złożony w sposób, który nie spowoduje ingerencji w integralność oferty  
w przypadku jego zwrotu Wykonawcy, natomiast kopia powinna zostać trwale załączona do oferty. 
 

IX. Termin związania ofertą: 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okresie 60 dni od ostatecznego upływu terminu do składania 
ofert.  
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty: 
A. Przygotowanie oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 

wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 

4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji, 

5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 
napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 
dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.  

8. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania 
Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą 
otwierane.  

9. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.  
- Zamawiający wymaga, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

10. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
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Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa.  

11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

 
B. Oferta wspólna 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 

upoważnionego przedstawiciela/ lidera. 
2. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert: 
 

1. Ofertę należy przesłać/ złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/ zamkniętej kopercie na 
adres zamawiającego: 

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

2. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres:  

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

do dnia  25 maja 2017 r. do godz. 10. 30 
 
Oznakowane oferty:   DZPZ/333/11UEPN/2017 – Kompleksowa usługa żywienia pacjentów. 
 

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę 
po upływie terminu do wniesienia odwołania. 
 

3. Miejsce otwarcia ofert: 
 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
ul. Żołnierska 16 B pok. 2/ 9 
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia 
10 – 561 Olsztyn 
 

dnia  25 maja 2017 r. o godz. 11. 00 
 
4.  Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o 
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne 
i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.  
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.wss.olsztyn.pl informacje 
dotyczące:  

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

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

 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 1. Cena lub koszt oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  
2. Cena lub koszt podana w ofercie powinna obejmować wszystkie elementy związane z wykonaniem 
zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena lub koszt może być tyko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen, 

 
XIII. Opis kryteriów oceny ofert: 
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych 

w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej: 
 

Lp. Nazwa kryterium Waga 
1. Cena  100% 

 
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów. 

2. Opis  kryteriów którymi będzie kierowała się Komisja przetargowa przy wyborze oferty 
najkorzystniejszej z podaniem punktacji i wzorów do obliczenia punktowego: 

 
Cena 

Cena oferty najtańszej              
             Cena oferty badanej   x 100 %              
                      
 
3. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym 
złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu. W przypadku gdy cena całkowita oferty 
jest niższa o co najmniej 30% od: 

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen 
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których 
mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie 
wymagają wyjaśnienia; 

b) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej 
z uwzględnieniem okoliczności, które wpływają na to ustalenie a nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1. 

 
4.  Wynik - za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najniższą cenę. 
 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia: 
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1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 

 
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni 

od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty (art. 94 ust. 1 pkt.1). W przypadku gdy  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, zamawiający 
przewiduje możliwość zawarcia umowy w terminie krótszym niż 10 dni (art. 94 ust. 2 pkt.1 lit. a).  

 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 

dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający może żądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem 
do podpisania umowy o zamówienie publiczne (art. 23 ust. 4).  

 
4. Jednostronnie podpisana umowa zostanie przekazane wybranemu Wykonawcy. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 
opisanych w §11 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.  
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy oraz zmian 
umowy. 
 
1.  Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, które stanowią załączniki numer 4 do SIWZ. 
2.  Zamiana umowy 

2.1. Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy. Katalog dopuszczalnych zmian znajduje się 
w art. 144 ust 1 ustawy. 
2.2. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej (aneksu do 
umowy). 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Środki ochrony prawnej: 
− Odwołanie  
− Skarga 
 
Odwołanie 
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest 
zamawiający zobowiązany na podstawie ustawy. 
 
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.  
 
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. 
 
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 



DZPZ / 333 / 11UEPN / 2017  Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. 

 14 

  
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
 
Skarga 
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
Sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  
 
Szczegółowe informacje w zakresie środków ochrony prawnej, znajdują się w ustawie Prawo 
zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej. 
 
Adres Urzędu Zamówień Publicznych:   
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 a 
02 – 676 Warszawa 
 
XVIII. Opis części zamówienia: 
 
Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Formularzu cenowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
XIX. Umowa ramowa: 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
 
 XX. Zamówienia powtarzające się: 
 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia zamówień powtarzających się.  
 
XXI. Oferty wariantowe: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się 
drogą elektroniczna. 
 
1. Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wss.olsztyn.pl 
2. Adres strony internetowej: www.wss.olsztyn.pl  
 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
 
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  
 
XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.  
 
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
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Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyłączeniem art. 93 ust. 4. 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
XXVI. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 3a  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 3a. 
 
XXVII. Informacje o wymaganiach o których mowa w art. 29 ust. 4  
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań z art. 29 ust. 4. 
 
XXVIII. Informacje dotyczące podwykonawcy 
 
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 
 
XXIX. Postanowienia końcowe: 
 
Zasada ogłoszenia wyników przetargu 
O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami 
art. 92 ustawy. 
 
Zasady udostępniania dokumentów  
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu wraz z załącznikami po 

dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania oraz prawo wglądu 
do ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących  
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji   
zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  

 
Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

- Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

- W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z przyczyn 
technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do udostępnienia 
dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być 
one udostępnione. 

- Bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w 
miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

- Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 
badania i oceny ofert, zamawiający udostępnia odpowiednio oferty lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż 
odpowiednio w dniu przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu 
przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i 
otrzymanych ocenach spełniania tych warunków albo w dniu przekazania informacji o 
unieważnieniu postępowania. 

 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz Kodeks cywilny. 
 
XXX. Załączniki: 
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Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 

1. Załącznik nr 1 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – formularz ofertowy 
3. Załącznik nr 3 – formularz cenowy 
4. Załącznik nr 4 – projekt umowy 
5. Załącznik nr 5 – normy żywieniowe posiłków 
6. Załącznik nr 6 – rodzaje diet 
7. Załącznik nr 7 – zasady postępowania z odpadami 
8. Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej 
9. Załącznik nr 9 – protokół kontroli jakości dystrybucji posiłków 
10. Załącznik nr 10 i 11 – wykaz osób zatrudnionych 
11. Załącznik nr 12 – rzut pomieszczeń. 

 
 
 
 
 

                                                                                        ………………………………….. 
                                                                                                                        (Podpis osoby uprawnionej) 


