SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 266 fax 86 47 33 210
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl
www.szpital-lomza.pl

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/24/2020
18.05.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- zwana dalej „SIWZ” na
na dostawę wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 26.05.2020 r. do godz. 10.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10.30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty,
oświadczeń i dokumentów w języku obcym.
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający:
Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
Kontakt:
Tel. 86 47 33 266
Fax. 86 47 33 210
e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
Strona internetowa:
www.szpital-lomza.pl
Udostępnienie SIWZ w wersji elektronicznej:
www.szpital-lomza.pl
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843) zwanej dalej ustawą PZP – postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości 214.000,00 euro.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.
3. W kwestiach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty wykonawcze do ustawy PZP.
4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
PZP, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
– tzw. procedura odwrócona.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w asortymencie, ilości i o wymaganiach określonych
w Załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Zamówienie podzielone jest na 2 części, zwane dalej Pakietami.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 4 do SIWZ. Warunki dotyczące
realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Kody CPV według Wspólnego Słownika Zamówień:
15131100-6 – Produkty mięsno-wędliniarskie
15131120-2 – Produkty wędliniarskie
15131130-5 – Wędliny
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

lub dwa Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do nazw konkretnych produktów, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP ciężar udowodnienia,
że zaoferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez
Zamawiającego w SIWZ spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę.
Oznaczenie i nazwy własne, materiałów i produktów służą wyłącznie do opisywania minimalnych parametrów,
które powinny spełniać te produkty oraz wskazaniu standardu jakości.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Powyższe informacje Wykonawca
wskaże w formularzu ofertowym.
Okoliczności zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy PZP w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego oraz sposób ich dokonania zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy
PZP.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztu udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
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katalogów elektronicznych do oferty.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie
z art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunku.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie określa warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie określa warunku.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych
w art. 23 ustawy PZP.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
A. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń:
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje
o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa
w ust. 1 składa każdy z Wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Ponadto, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Formularz oferty (wg Załącznika nr 1 do SIWZ),
2) Zestawienie asortymentowo – ilościowe (wg Załącznika nr 6 do SIWZ)
3) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
B. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, stanowi
załącznik nr 2 do SIWZ.
C. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP, tj. dotyczących spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez
Zamawiającego:
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1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada wdrożony system kontroli jakości HACCP –
dotyczy wszystkich Pakietów
2) Zaświadczenie o wpisie do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r, Nr 171, poz.1225 z póź. zm.), – dotyczy
wszystkich Pakietów
3) Oświadczenie Wykonawcy, że posiada środki transportu, niezbędne do wykonania zamówienia oraz
aktualne zaświadczenie właściwej miejscowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej, że posiadane środki
transportu dopuszczone zostały do transportu żywności, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków
transportu żywności, wystawione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. – dotyczy wszystkich Pakietów
4) Dokumenty, potwierdzające skład oferowanego produktu (specyfikacja/karta produktu/karta
charakterystyki produktu) – dotyczy wszystkich Pakietów
5) Numer licencji dla produktu bezglutenowego w pozycjach: 3, 13, 15, 17 – dotyczy Pakietu 1
(lista zawierająca informacje: nr pozycji Pakietu, numer licencji zaoferowanego produktu
bezglutenowego)
6) Numer licencji dla produktu bezglutenowego w pozycjach: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 – dotyczy Pakietu 2 (lista zawierająca informacje: nr pozycji Pakietu, numer licencji
zaoferowanego produktu bezglutenowego)
Uwaga: W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych
dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie wymogów, które zostały określone
w załączniku nr 4 do SIWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde
żądanie Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z uwzględnieniem
wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Ewelina Brulińska, e-mail:
przetargi@szpital-lomza.pl,
3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie pisemnej oraz przy użyciu
następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal - w zakresie
złożenia / zmiany, wycofania oferty,
2) poczta elektroniczna, adres e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanych podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca w korespondencji kierowanej do Zamawiającego powinien posługiwać się numerem sprawy:
ZT-SZP-226/01/24/2020.
6. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej www.szpital-lomza.pl, zgodnie z przepisami
ustawy PZP.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt
7 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
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9. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
pkt 7 powyżej.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
11. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje
o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej
www.szpital-lomza.pl.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu 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.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. Treść oferty powinna
odpowiadać treści SIWZ.
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej
oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ustawy PZP, mając na uwadze art. 82 ust.
1 ustawy PZP.
3. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT podaną cyfrowo i słownie.
4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności lub formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w języku polskim, na maszynie,
komputerze lub czytelnie pismem ręcznym. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy
PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym
podpisem lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo
do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii.
6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty, w tym zapisane strony wszystkich załączników, były kolejno
ponumerowane.
7. Zaleca się, aby oferta była zszyta lub trwale połączona w inny sposób (dotyczy oferty złożonej w formie
pisemnej).
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą
ofertę (dotyczy oferty złożonej w formie pisemnej).
10. Zaleca się przy sporządzaniu oferty skorzystanie ze wzorów (formularza ofertowego, oświadczeń, zestawień)
przygotowanych przez Zamawiającego i stanowiących załączniki do SIWZ. Wykonawca może przedstawić
ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone
przez Zamawiającego w przygotowanych wzorach.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Dotyczy oferty złożonej w formie pisemnej:
1) Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:
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Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18 – 404 Łomża
oraz opisanej w następujący sposób:
,,Oferta na dostawę wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Łomży,
znak sprawy: ZT-SZP-226/01/24/2020”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
2) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana oferty,
wniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być złożone w formie pisemnej przez Wykonawcę.
Koperta zawierająca zmianę oferty powinna być opisana w sposób podany w pkt 12 powyżej z
oznaczeniem „ZMIANA OFERTY”. Wniosek o wycofanie lub wniosek o zwrot oferty muszą być podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu umocowanie do reprezentowania i składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy przedstawiając pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie
poświadczonej kopii.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania
koperty /opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
4) Wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym numery stron oferty zawierających informacje zastrzeżone
przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako
tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w odrębnej zamkniętej wewnętrznej kopercie oznaczonej
„tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) odrębnie od jawnej części oferty.
13. Dotyczy oferty złożonej w formie elektronicznej:
1) Informacje ogólne
1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
2) Złożenie oferty
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej z
wykorzystaniem formatu danych .doc, .docx, a następnie zapisana w formacie .pdf i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zastosował następującą nazwę folderu zawierającego
ofertę:
„24_OFERTA_.................... (nazwa Wykonawcy)”
4.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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).
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Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w
Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.”
14. Zgodnie z art. 96 ust.3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są
jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, za wyjątkiem 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 udostępnione oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 10.00.
Ofertę w formie pisemnej należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X ust. 12
SIWZ oraz złożyć przed upływem terminu składania ofert w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża. Godziny pracy
kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05. Decydujące znaczenie dla ważności
zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego (data i godzina
wpływu oferty potwierdzona przez kancelarię Zamawiającego). Oferta złożona po terminie składania ofert
określonym powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z
informacją zawartą w Rozdziale X ust. 13 SIWZ
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 10:30 w pokoju 210 d, II piętro Szpitala
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża. Otwarcie
ofert elektronicznych następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia podając w Formularzu ofertowym kwotę cyfrowo i słownie.
2. Cena zostanie obliczona z wykorzystaniem Zestawienia asortymentowo – ilościowego – Załącznik nr 6
do SIWZ
3. Wartość netto pozycji jest iloczynem ”wymaganej ilości” i ” ceny jednostkowej netto ”.
4. Wartość brutto pozycji jest sumą wartości netto i podatku VAT danej pozycji.
5. Całkowita wartość netto pakietu jest sumą wszystkich pozycji kolumny „Wartość netto” zestawienia.
6. Całkowita wartość brutto pakietu jest sumą wszystkich pozycji kolumny „Wartość brutto” zestawienia.
7. Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
8. Wszystkie wartości pieniężne wyrażone w złotych podane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. Nie przewiduje się
rozliczeń w walutach obcych.
10. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
11. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
12. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
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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.
UWAGA - Jeżeli Wykonawca jest zwolniony z podatku VAT prosimy o podanie podstawy prawnej.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Zamawiający oceni oferty oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w każdym z Pakietów w oparciu
o następujące kryteria oceny ofert:
WAGA KRYTERIUM

Maksymalna ilość punktów jakie może
otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

60%

60 pkt

Termin dostawy

40%

40 pkt

KRYTERIUM

2. W kryterium „CENA” - maksymalną ilość punktów tj. 60,00 pkt – otrzyma oferta z najniższą ceną brutto,
pozostałym ofertom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie
następującego wzoru:
ilość uzyskanych punktów ocenianej oferty = najniższa cena brutto spośród wszystkich ofert
podlegających ocenie / cena brutto oferty ocenianej x 100 x 60%
Zamawiający będzie zaokrąglał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.
3. W kryterium „TERMIN DOSTAWY” Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte w Formularzu
ofertowym, według następującej zasady:
Termin dostawy
Termin dostawy
Termin dostawy
Termin dostawy
Termin dostawy

–
–
–
–
–

5
4
3
2
1

dni roboczych od złożenia zamówienia – 0 pkt
dni robocze od złożenia zamówienia – 20 pkt
dni robocze od złożenia zamówienia – 20 pkt
dni robocze od złożenia zamówienia – 40 pkt
dzień roboczy od złożenia zamówienia – 40 pkt

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu dostawy odrębnie dla każdego Pakietu, w którym Wykonawca
składa ofertę.
a)
b)

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 5 dni roboczych od
złożenia zamówienia, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
W przypadku kiedy Wykonawca nie poda/ nie wpisze w Formularzu ofertowym informacji o
zaoferowanym terminie dostawy, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował wymagany termin
dostawy tj. 5 dni roboczych od złożenia zamówienia i przyzna ofercie 0 pkt w kryterium „TERMIN
DOSTAWY”.

4. Za najkorzystniejszą w danym Pakiecie Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów
łącznie za kryteria oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy w danym Pakiecie może uzyskać
maksymalnie 100,00 pkt.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż określony
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w art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o konkretnym terminie i miejscu
podpisania umowy.
3. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
2) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli
oferta tych wykonawców zostanie wybrana ( jeśli dotyczy).
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę polisę potwierdzającą zawarcie umowy

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej
ocenioną spośród pozostałych ofert.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY.
Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
XVII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY W STOSUNKU DO TREŚCI OFERTY, NA PODSTAWIE
KTÓREJ DOKONANO WYBORU WYKONAWCY.
Zmiana istotnych postanowień umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego jest możliwa tylko w zakresie
wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
SIWZ.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów 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 przysługuje wyłącznie wobec czynności Zamawiającego:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
3. 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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. 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.
6. Odwołanie wnosi się 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.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść
strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin
upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
12. Szczegółowe informacje nt. środków ochrony prawnej Wykonawców reguluje dział VI ustawy PZP.
XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. 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 Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,
▪
Inspektor Ochrony Danych w Szpitalu udziela informacji telefonicznie, nr tel.: 86 47 33 606 lub za
pomocą poczty e-mail, adres: iod@szpital-lomza.pl;
▪
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wędlin dla Szpitala
Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP226/01/24/2020, 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 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;
− 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.
XX. NIŻEJ WYMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄ JEJ TREŚĆ:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP
Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ – Zestawienie asortymentowo-ilościowe

TREŚĆ SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
ZATWIERDZAM
p.o. Dyrektora
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Jacek Roleder
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Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

DANE WYKONAWCY**:
Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*:
……………………………………………..…………………………………………………….…
Adres: ………………………………….……….……….…………………………………………
REGON ………………………………………………………………………………………….…
NIP ……………………………………………………………….………………….……………
Tel. …………………………………………….……….……………..……………………………
e-mail: ......................................................…………………………………………………..…
Osoba do kontaktów : .....................................................…………………………………..
FORMULARZ OFERTOWY
Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11
18 - 404 Łomża

Nawiązując do ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/24/2020, składamy niniejszą ofertę:

1) PAKIET 1 za cenę brutto …………………… zł (słownie:…………………………………………… złotych)
PAKIET 1 - oferujemy termin dostawy: ……… dni roboczych od złożenia zamówienia
(maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)
2) PAKIET 2 za cenę brutto …………………… zł (słownie:…………………………………………… złotych)
PAKIET 2 - oferujemy termin dostawy: ……… dni roboczych od złożenia zamówienia
(maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od złożenia zamówienia)
OŚWIADCZENIA:
1. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania
zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentami przetargowymi, przedmiotem i zakresem dostaw
i przedmiot zamówienia wykonamy w oparciu o wymagania zawarte w SIWZ i umowie.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i
realizacji przyszłego świadczenia umownego. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i
oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. i art. 5-17 ustawy z
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy, treścią SIWZ i nie wnosimy w stosunku do nich
żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę na warunkach Zamawiającego w
terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na termin płatności: do 60 dni od daty otrzymania przez
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Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
7. *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy bez udziału podwykonawców
8. *Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy z udziałem podwykonawcy niebędącego
podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji polegamy na zasadach określonych w art. 22a Pzp
i wskazujemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
i podajemy firmy podwykonawców:
(tabelę należy wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom części zamówienia)
Części zamówienia, których
Firmy (nazwa) podwykonawcy
Lp. wykonanie Wykonawca zamierza (dotyczy podwykonawców, którzy są znani Wykonawcy na
powierzyć podwykonawcy
dzień złożenia oferty)
1.
2.
3.
9. Oświadczamy, że niniejsza oferta:
a)* nie zawiera informacji stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ;
b)* zawiera na stronach od .............. do............. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
10. Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszej SIWZ.
11. Oświadczamy, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia i zobowiązujemy się przedłożyć kopię dokumentu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do umowy.
12. Oświadczamy, że wybór oferty prowadzi*/ nie prowadzi*1 do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego :
a) *nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku
podatkowego:.........................................................
b) *wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT:..................................
13. *Oświadczamy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
14. *Oświadczamy, że Wykonawca nie jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji
mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO
Małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorcami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

15. Oświadczam/my, że wypełniłem/am/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
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). RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu – jeżeli dotyczy.

Na .............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty, której integralną część stanowią
następujące załączniki:
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1.................................................................................
2..................................................................................
3..................................................................................

…...........................................(miejscowość), dnia ………………………………… 2020 r.

..................................................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić
*1

- niepotrzebne skreślić. Gdy wybór oferty prowadzi do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego, wykonawca
zobligowany jest do wypełnienia pozycji a i b w pkt 12
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Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,

………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/24/2020

Oświadczamy,
że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,
❑

należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*
1...........................................................
2.......................................................

…….........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

❑

nie należymy do grupy kapitałowej *
…….........................................................................................
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić
UWAGA!
1) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
składa każdy z Wykonawców.
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Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia

Wykonawca:
..............................................
..............................................
..............................................
(pełna nazwa/firma, adres)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie
art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą PZP

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/24/2020

OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1)

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP,

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….
ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam,
że
wszystkie
informacje
podane
w
powyższych
oświadczeniach
są
aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w
błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1

Lp.

1.

2.

3.

4.

Opis Asortymentu

Krakowska parzona.
Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona wędzona, parzona w
osłonce niejadalnej.
Składniki: Mięso wieprzowe nie mniej niż 76%, woda, sól,
skrobia modyfikowana.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
Wartość energetyczna 519kJ/124 Kcal,
tłuszcz 6,3g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,6g
węglowodany 2,8g
w tym cukry 0,7g białko 14g
sól 2,3g.
Polędwica Sopocka wieprzowa
Wędzonka wieprzowa z dodatkiem wody, wędzona, parzona.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 64,9% , woda, białko
sojowe, sól, skrobia modyfikowana ,białko wieprzowe
kolagenowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 456kJ/109Kcal,
tłuszcz 4,5g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,7g,
węglowodany 1,0g
w tym cukier prosty 0,6 g,
białko 16g, sól 2,3g
Polędwica sopocka drobiowa
Produkt drobiowy homogenizowany, suszony, parzony,
wędzony z dodatkiem białek mleka. Produkt bezglutenowy.
Produkt pakowany próżniowo.
Składniki: mięso drobiowe nie mniej niż 49 % w tym mięso z
kurczaka nie mniej niż 30%, mięso z indyka nie mniej niż 19%,
woda, skórki z indyka, skrobia, sól spożywcza, białko sojowe,
glukoza, błonnik bambusowy, aromaty, syrop glukozowy,
białko kukurydziane, laktoza.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 672kJ/162 Kcal,
tłuszcz 12 g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,5 g,
węglowodany 2,4 g
w tym cukry 0,5 g,
białko 11g,
sól 1,8 g.
Tyrolska.
Kiełbasa wieprzowo- drobiowa średnio rozdrobniona, parzona
w osłonce niejadalnej.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 61,5 % , woda, mięso
z kurczaka nie mniej niż 2,9%, skrobia, sól, mąka sojowa,
błonnik ziemniaczany, aromaty, białko sojowe,
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 952kJ/230 Kcal,
tłuszcz 20,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,0g,

Wymagana ilość

Termin przydatności do
spożycia w dniu
dostawy minimum

520 kg

21 dni

600 kg.

21 dni

420 kg.

21 dni

420 kg.

21 dni
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5.

6.

7.

8.

węglowodany 3,0 g
w tym cukry 0,8g,
białko 9g
sól 2,2g.
Luncheon meat.
Kiełbasa wieprzowo-drobiowa średnio rozdrobniona, parzona,
w osłonce niejadalnej. Składniki: mięso wieprzowe nie mniej
niż 61,5 % , woda, mięso z kurczaka nie mniej niż 2,9%,
skrobia, sól, mąka sojowa, błonnik ziemniaczany, aromaty,
białko sojowe,
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 939kJ/227 Kcal,
tłuszcz 19,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,2g,
węglowodany 3,3 g
w tym cukry 0,8g,
białko 10g
sól 2,0g.
Kiełbasa żywiecka.
Kiełbasa wieprzowo – drobiowa grubo rozdrobniona,
wędzona, parzona w osłonce niejadalnej.
Składniki: mięso ogółem nie mniej niż 52,9%, (wieprzowe nie
mniej niż 40,5%, z indyka nie mniej niż 12,4%), mięso
oddzielone mechanicznie z kurczaka nie mniej niż (28,4%),
woda, skrobia, sól, białko sojowe, przyprawy.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 850kJ/205 Kcal,
tłuszcz 15g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,3g,
węglowodany 3,8g
w tym cukry 0,8g,
białko 13g
sól 2,2g.
Szynka konserwowa wieprzowa.
Produkt blokowy wytworzony z połączonych kawałków mięsa
wieprzowego, parzony.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 46% , woda, białko
sojowe, sól, skrobia ziemniaczana, glukoza, cukier, aromaty,
przyprawy. Osłonka niejadalna.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 350kJ/83Kcal,
tłuszcz 2,1g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,0g,
węglowodany 6,2g
w tym cukier prosty< 0,6g,
białko 10g,
sól 2,4g.
Kiełbasa szynkowa
Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona z dodatkiem białka,
mleka, parzona w osłonce niejadalnej.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 56,7 % (w tym z
szynki nie mniej niż 37,1%), woda, skrobia ziemniaczana, sól,
białko sojowe, białko mleka – laktoza, błonnik roślinny
(grochowy, owsiany), przyprawy i ich ekstrakty (zawierają
seler), białko wieprzowe, aromaty.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 509kJ/122 Kcal,
tłuszcz 6,0g

300 kg.

21 dni

360 kg.

21 dni

360 kg.

21 dni

550 kg.

21 dni
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9.

10.

11.

12.

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,1 g,
węglowodany 3,5g
w tym cukry 0,8 g,
białko 13g
sól 2,2g.
Polędwica miodowa.
Wyrób drobiowy z połączonych kawałków mięsa z dodatkiem
białka wieprzowego, parzony. Produkt w osłonce niejadalnej.
Składniki: woda, filet z kurczaka nie mniej niż 41,4 % ,skórki
wieprzowe, skrobia, sól, białko sojowe, aromaty, przyprawy i
ich ekstrakty; miód niemniej niż (0,04%).
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 375kJ/89 Kcal,
tłuszcz 3,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,8g,
węglowodany 3,2g
w tym cukry 0,7g,
białko 12g
sól 2,2g.
Polędwica z majerankiem.
Wyrób drobiowy z dodatkiem surowców wieprzowych z
połączeniem kawałków mięsa, parzona.
Składniki: woda, filet z kurczaka nie mniej niż 40 %, skórki
wieprzowe nie mniej niż 5%, mięso wieprzowe nie mniej niż
2%, skrobia, sól, białko sojowe, glukoza, aromaty; majeranek
nie mniej niż 0,15%.
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 343kJ/81 Kcal,
tłuszcz 15,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 0,7g,
węglowodany 4,9 g
w tym cukry 0,9g,
białko 12g
sól 2,2g.
Szynka z kotła.
Produkt wieprzowy, wędzony i parzony z dodatkiem wody.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 79% , woda, sól,
błonnik pszenny bezglutenowy, białko wieprzowe, glukoza,
cukier, aromaty. Pakowano w atmosferze ochronnej.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 445kJ/106 Kcal,
tłuszcz 3,1g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,3g),
węglowodany 0,5g
w tym cukry <0,5 g,
białko19g,
sól 3,9g.
Szynka wieprzowa gotowana.
Szynka wieprzowa wysokowydajna z dodatkiem wody,
wędzona, parzona z połączonych kawałków mięsa, w osłonce
niejadalnej.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 65,8%, woda, białko
sojowe, sól, skrobia ziemniaczana, białko wieprzowe
kolagenowe, cukry ( cukier, glukoza), błonnik pszenny
bezglutenowy, aromaty.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 408kJ/97Kcal,
tłuszcz 2,5g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,0g,

540 kg.

21 dni

480 kg.

21 dni

500 kg.

21 dni

400 kg.

21 dni
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13.

14.

15.

16.

węglowodany 3,3g
w tym cukier prosty 0,9g
białko 15g,
sól 2,1g.
Szynka Biała
Produkt drobiowy homogenizowany, parzony z dodatkiem
białek mlek, w formie bloku o wadze do 2 kg.. Osłona produktu
niejadalna. Produkt BEZGLUTENOWY.
Składniki: mięso z indyka nie mniej niż 46 %, woda, skóry z
indyka, skrobia, sól spożywcza, białko sojowe, substancja
zagęszczająca, glukoza.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 441kJ/106Kcal,
tłuszcz 5,4g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,1g,
węglowodany 2,6g
w tym cukier prosty 0,3g
białko 8,4g,
sól 2,1g.
Szynka Śląska.
Szynka wieprzowa, wędzona, parzona z jednego kawałka
mięsa.
Szynka wieprzowa niemniej niż(88,2%), woda, sól, białko
SOJOWE, regulatory kwasowości: octan potasu, mleczan
potasu, cytryniany sodu, octany sodu, kwas mlekowy, białko
wieprzowe, ekstrakty przypraw.
Wartość odżywcza dla100 g produktu:
Wartość energetyczna 720kJ/173kcal,
Tłuszcz 12g,
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 4,4g,
węglowodany 0,9g, w tym cukry <0,5g,
białko 15g,
sól 1,8g
Szynka mozaikowa.
Wędzonka wieprzowa, szynka: wędzona, parzona z
połączonych kawałków mięsa.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Składniki: mięso wieprzowe, sól, przyprawy naturalne, cukier.
Do wyprodukowania 100g produktu użyto nie mniej niż 100g
mięsa wieprzowego. Osłonka niejadalna, produkt
bezglutenowy.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 501kJ/120 Kcal,
tłuszcz 4g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 1,6g,
węglowodany 0,0g
w tym cukier prosty 0g,
białko 19g,
sól 2,3g.
Salceson włoski.
Salceson wieprzowo – drobiowy z dodatkiem białka wołowego
parzony w osłonce niejadalnej.
Składniki: mięso głów wieprzowych nie mniej niż 65,6%, mięso
mechanicznie oddzielone z kurczaka, mięso z indyka nie mniej
niż 30,8 %, woda, sól, skrobia ziemniaczana, przyprawy i ich
ekstrakty, ocet spirytusowy, hydrolizat białka sojowego, białko
wołowe, błonnik roślinny, białko wieprzowe, aromaty.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:

520 kg

21 dni

480 kg

21 dni

240 kg.

250 kg.

21 dni

21 dni
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17.

18.

19.

20.

wartość energetyczna 855kJ/206 Kcal,
tłuszcz 16g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,5g,
węglowodany 3g
w tym cukry 0,5g,
białko 12g
sól 2,1g.
Baleron mozaikowy.
Wędzonka wieprzowa, karczek, wędzony, parzony.
Produkt pakowany w atmosferze ochronnej.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 99%, sól, przyprawy
naturalne, cukier.
Osłonka niejadalna, produkt bezglutenowy.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1060kJ/254 Kcal,
tłuszcz 19g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,9g,
węglowodany 0,0g
w tym cukier prosty 0g,
białko 21g,
sól 1,5g.
Klops
Wyrób garmażeryjny wieprzowy, średnio rozdrobniony,
parzony z dodatkiem wody. Produkt pakowany próżniowo.
Składniki: Mięso wieprzowe nie mniej niż 86 %, woda, tłuszcz
wieprzowy, cebula, sól, błonnik pszenny, przyprawy, ekstrakty
przypraw, aromaty, ocet, glukoza;
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1474kJ/375 Kcal,
tłuszcz 33g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 14 g,
węglowodany 0,6g
w tym cukry < 0,5g,
białko 13g,
sól 2,9g.
Pieczeń rzymska.
Pakowana w atmosferze ochronnej. Produkt przetworzony
pieczony drobiowo-wieprzowy.
Składniki: mięso oddzielone mechanicznie z kurcząt nie mniej
niż 68%, skórki drobiowe; kasza manna (gluten), tłuszcz
wieprzowy, sól, koncentrat białka sojowego, cebula, pieprz,
czosnek.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 811kJ/227Kcal,
tłuszcz 18,8g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 6,3g,
węglowodany 6,0g
w tym cukier prosty 0,6g,
białko 12g,
sól 1,9g.
Pieczeń drobiowo-wieprzowa.
Produkt przetworzony pieczony drobiowo-wieprzowy.
Składniki: mięso z kurcząt nie mniej niż 41%, woda, skórki
drobiowe, podgardle wieprzowe, skrobia, sól, przyprawy,
marchew suszona, natka pietruszki, błonnik bambusowy,
aromaty.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 612kJ/147 Kcal,
tłuszcz 18,8g

480 kg.

21 dni

120 kg.

21 dni

580 kg.

21 dni

380 kg.

21 dni
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22.

23.

24.

w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,9g,
węglowodany 3,3g
w tym cukier prosty 0,0g,
białko 10,5g,
sól 2,3g.
Pasztet biały drobiowy
Pasztet drobiowy z dodatkiem białka wieprzowego, pieczony.
Składniki: Mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka nie
mniej niż (49,3%), woda, skórki z kurczaka, olej rzepakowy,
bułka pszenna, kasza manna ( z pszenicy), cebula, sól, białko
sojowe, błonnik pszenny, białko wieprzowe, skrobia
ziemniaczana, laktoza, aromaty, przyprawy.
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 674kJ/162 Kcal,
tłuszcz 10,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,4g,
węglowodany 5,5 g
w tym cukry 0,8g,
białko 12g
sól 1,9g.
Mortadela.
Kiełbasa drobiowo- wieprzowa, homogenizowana, parzona
osłonce niejadalnej.
Składniki: woda, skórki z kurczaka, mięso wieprzowe nie mniej
niż 14,9%, mięso z indyka nie mniej niż 9,7%, tłuszcz
wieprzowy, skrobia, skórki wieprzowe, mięso oddzielone
mechanicznie z kurczaka, sól, skórki z indyka, tłuszcz z
indyka, błonnik roślinny (sojowy, ziemniaczany), mąka sojowa,
białko sojowe, białko wieprzowe, przyprawy, aromaty.
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 1054kJ/255 Kcal,
tłuszcz 22,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,6g,
węglowodany 4,5 g
w tym cukry 0,8g,
białko 9g
sól 2,1g.
Kaszanka Gryczana
Wędlina wieprzowa, podrobowa, parzona: kiszka.
Składniki: mięso surowce wieprzowe nie mniej niż 48%
(mięso z głów wieprzowych, skórki wieprzowe, wątroba
wieprzowa, tłuszcz wieprzowy, mięso wieprzowe nie mniej niż
5,2%), woda, kasza gryczana nie mniej niż 15,7%, sól, krew
wieprzowa suszona, przyprawy i ich ekstrakty (zawierają
seler), olej rzepakowy, jelito wieprzowe osłonka.
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 893kJ/215 Kcal,
tłuszcz 14,0g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 5,4g,
węglowodany 12g
w tym cukry < 0,5g,
białko 9g
sól 1,9g.
Kabanosy
Kiełbasa drobiowo – wieprzowa, drobno rozdrobniona,
wędzona, parzona.
Składniki: mięso oddzielone mechanicznie kurczaka nie mniej
niż (50,4%), tłuszcz wieprzowy, skórki wieprzowe, skrobia
ziemniaczana, mięso oddzielone mechanicznie wieprzowe,

300 kg.

21 dni

160 kg.

21 dni

500 kg.

21 dni

500 kg.

21 dni
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25.

26.

sól, białko sojowe, białko wieprzowe, przyprawy i ich ekstrakty,
aromaty.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1123kJ/271 Kcal,
tłuszcz 22g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,5g,
węglowodany 5,4g
w tym cukry 0,1g,
białko 12g
sól 2,1g.
Kiełbasa biała rusztowa.
Kiełbasa wieprzowo – drobiowa, drobno rozdrobniona,
parzona.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 34,4 % , mięso z
kurczaka nie mniej niż 23,6%, woda, tłuszcz wieprzowy,
skrobia ziemniaczana, sól, błonnik roślinny (pszenny, sojowy,
owsiany), przyprawy i ich ekstrakty, białko sojowe, aromaty;
białko wieprzowe, jelito wieprzowe osłonka.
Wartość odżywcza dla 100 g produktu:
wartość energetyczna 971kJ/235 Kcal,
tłuszcz 20,0g
kwasy tłuszczowe nasycone 6,8g,
węglowodany 3,0g
w tym cukry 0,8g,
białko 10g
sól 2,2g.
Kiełbasa biała parzona wieprzowa
Produkt wieprzowy, średnio rozdrobniony, parzony.
Składniki: mięso wieprzowe niemniej niż (95%), woda, sól,
przyprawy, cukier, osłonka jadalna: jelito wieprzowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1120kJ/270 Kcal,
tłuszcz 23g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,2g,
węglowodany <0,5g
w tym cukry <0,5g,
białko 16g
sól 1,7g.

750 kg.

360kg

21 dni

21 dni

27.

Serdelki
Kiełbasa wieprzowo – drobiowa homogenizowana, wędzona,
parzona.
Składniki: Mięso wieprzowe nie mniej niż 36,1%, woda, mięso,
mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka, tłuszcz
wieprzowy, skórki wieprzowe, skrobia, sól, mąka sojowa,
błonnik ziemniaczany, przyprawy i ich ekstrakty, białko sojowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 855kJ/206 Kcal,
tłuszcz 16g
kwasy tłuszczowe nasycone 5,2 g,
węglowodany 24,9g
w tym cukry 0,8g,
białko 0,8g
sól 2,3g.

2600 kg.

21 dni

28.

Kiełbasa podwawelska
Kiełbasa wieprzowa, drobno rozdrobniona, wędzona, parzona.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 74%, woda, tłuszcz
wieprzowy, skrobia ziemniaczana, sól, błonnik pszenny,
glukoza, aromaty, cukier. Osłonka: jelito wieprzowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:

480 kg.

21 dni
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29.

30.

31.

32.

wartość energetyczna 1182kJ/272 Kcal,
tłuszcz 2,3g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 8,5g, węglowodany 3,2g
w tym cukier prosty 0,6g,
białko 12,2 g,
sól 1,9g.
Kiełbasa szlachecka
Produkt wieprzowo – wołowy, wędzony, parzony, średnio
rozdrobniony.
Składniki: mięso nie mniej niż 56%: w tym mięso wieprzowe
nie mniej niż 50%, mięso wołowe nie mniej niż 6 %, mięso
oddzielone mechanicznie wieprzowe, tłuszcz wieprzowy,
woda, sól, skrobia ziemniaczana, przyprawy, ekstrakty
przypraw, osłonka jadalna: jelito wieprzowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1097kJ/289 Kcal,
tłuszcz 26g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10,0g,
węglowodany 2,8 g
w tym cukry 0,4g,
białko 11g
sól 2,5g.
Kiełbasa śląska
Kiełbasa wieprzowa średnio rozdrobniona, wędzona, parzona.
Składniki: mięso wieprzowe nie mniej niż 75%, woda, skrobia
ziemniaczana, sól spożywcza, białko sojowe, cukier,
przyprawy. Osłonka jadalna – jelito wieprzowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1172kJ/283 Kcal,
tłuszcz 26g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10g,
węglowodany 1,5g
w tym cukier prosty 0,8g,
białko 11g,
sól 2,0g.
Kiełbasa zwyczajna.
Produkt wieprzowo – drobiowy, średnio rozdrobniony,
wędzony, parzony.
Składniki: mięso nie mniej niż 63 %: w tym mięso wieprzowe
nie mniej niż 46%, mięso z kurczaka nie mniej niż 17%, mięso
oddzielone mechanicznie z indyka, woda, sól, skrobia
ziemniaczana, białko sojowe, przyprawy i ekstrakty przypraw,
osłonka jadalna: jelito wieprzowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1115kJ/269 Kcal,
tłuszcz 23g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 9,90g,
węglowodany 1,5g
w tym cukry 0,4g,
białko 14g
sól 2,0g.
Kiełbasa z cielęciną
Produkt wieprzowy z dodatkiem cielęciny, średnio
rozdrobniony, wędzony, parzony.
Składniki: 100g produktu wyprodukowano (uzyskano)ze z
niemniej niż 122,3g mięsa (wieprzowego 119,9. Cielęciny
2,4g), sól, przyprawy, cukier, substancje konserwujące,
osłonka jadalna: jelito wieprzowe.
Wartość odżywcza dla 100g produktu:

420 kg.

21 dni

420 kg.

21 dni

380 kg.

21 dni

120 kg.

21 dni
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33.

wartość energetyczna 1264kJ/305 Kcal,
tłuszcz 25g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 11,0g,
węglowodany <0,5g
w tym cukry <0,5g,
białko 19g
sól 2,2g.
Boczek Wędzony Parzony Paski
Produkt wieprzowy, wędzony, parzony z jednego kawałka
mięsa. Paski o szerokości 7-8cm,
Składniki: Mięso wieprzowe nie mniej niż 100%, woda,
przyprawy.
Składniki: 100g produktu wyprodukowano (uzyskano) ze z
niemniej niż 113g mięsa (boczku wieprzowego) bez żeberek i
chrząstek, sól, przyprawy, cukier, substancje konserwujące,
Wartość odżywcza dla 100g produktu:
wartość energetyczna 1089 kJ / 303,
tłuszcz 26g
w tym kwasy tłuszczowe nasycone 10,0g,
węglowodany <0,5g
w tym cukry <0,5g,
białko 17g
sól 2,0g

360 kg

21 dni

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o innych wartościach odżywczych i energetycznych dla
100 g. produktu – tolerancja +/- 20%.
Wymagania dodatkowe:
1. Oferent poda nazwę produktu oraz nazwę producenta oferowanego asortymentu (kolumna nr 9 Załącznika nr 6 Zestawienia asortymentowo-ilościowego)
2. Zamawiający zastrzega, iż w dniu dostawy wszystkie dostarczone produkty powinny posiadać minimum
21 dniowy termin przydatności do spożycia
3. Asortyment zamawiany będzie w określonych partiach, których wielkość, ilość oraz typ asortymentu każdorazowo
będą ustalone przez Zamawiającego. O wielkości i ilości partii asortymentu decydować będą potrzeby
Zamawiającego.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

Pakiet 2

Lp

1.

Opis Asortymentu

Szynka konserwowa opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne –
plastry). Produkt bezglutenowy.

Wymagana
ilość

Termin
przydatności do
spożycia w dniu
dostawy
minimum

300 szt.

30 dni

300 szt.

30 dni

Produkt blokowy wieprzowy z połączonych kawałków mięsa , parzony w
osłonce niejadalnej.
2.

Kiełbasa sucha krakowska opakowanie 100g. (opakowanie
hermetyczne – plastry). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa wieprzowo – wołowa grubo rozdrobniona, wędzona, parzona,
suszona
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3.

Salami Delikatesowe opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne –
plastry).

300 szt.

30 dni

500 szt.

30 dni

100 szt.

30 dni

100 szt.

30 dni

100 szt.

30 dni

500 szt.

30 dni

450 szt.

30 dni

200 szt.

30 dni

350 szt.

30 dni

400 szt.

30 dni

300 szt.

30 dni

500 szt.

30 dni

Kiełbasa wieprzowo – wołowa drobno rozdrobniona, surowa, suszona,
wędzona..
4.

Berlinki CLASSIC opakowanie 250g (opakowanie hermetycznie
zamknięte). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa wieprzowa homogenizowana wędzona parzona w osłonce
niejadalnej.

5.

Berlinki CLASSIC z Serem opakowanie 250g (opakowanie
hermetycznie zamknięte). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa wieprzowa homogenizowana wędzona parzona w osłonce
niejadalnej.

6.

Berlinki drobiowe opakowanie 250g (opakowanie hermetycznie
zamknięte). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa drobiowa homogenizowana wędzona parzona w osłonce
niejadalnej.

7.

Berlinki z indyka opakowanie 250g (opakowanie hermetycznie
zamknięte). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa z indyka homogenizowana wędzona parzona w osłonce
niejadalnej.

8.

Szynka BOHUNA opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne plastry).
Szynka wieprzowa parzona z połączonych kawałków mięsa z dodaną
wodą.

9.

Salami dojrzewające opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne –
plastry). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa wieprzowa z dodatkiem mięsa wołowego, drobno
rozdrobniona, surowo – wędzona, dojrzewająca, podsuszana, plastry.

10.

Parówki jedynki CLASSIC opakowanie 4 x 50g. (opakowanie
hermetycznie zamknięte). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa drobiowa z dodatkiem wieprzowiny drobno rozdrobniona,
wędzona, parzona. Produkt bez osłonki.

11.

Kiełbasa sucha opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne –
plastry). Produkt bezglutenowy.
Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona wędzona parzona sucha.

12.

Schab pieczony opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne plastry). Produkt bezglutenowy.
Polędwica wieprzowa pieczona, parzona z dodaną wodą.

13.

Baleron opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne - plastry).
Produkt bezglutenowy.
Wędzonka wieprzowa, wysokowydajna z dodatkiem wody, wędzona,
parzona.

14.

Polędwica sopocka opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne plastry). Produkt bezglutenowy.
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15.

Wędzonka wieprzowa z dodatkiem wody, wędzona, parzona.
Boczek wędzony opakowanie 100g. (opakowanie hermetyczne plastry). Produkt bezglutenowy.

200 szt.

30 dni

800 szt.

30 dni

200 kg.

30 dni

Wędzonka bekonowa, wieprzowa, wędzona parzona.100g produktu
wyprodukowano ze 105,7g boczku wieprzowego.
16.

Szynka wieprzowa gotowana opakowanie 100g. (opakowanie
hermetyczne - plastry). Produkt bezglutenowy.
Szynka wieprzowa wysokowydajna, wędzona, parzona z połączonych
kawałków mięsa.

17.

Parówki Hot – Dog opakowanie hermetycznie zamknięte.
Kiełbasa drobiowo-wieprzowa, homogenizowana, wędzona, parzone w
osłonce niejadalnej.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w asortymentu o innej gramaturze - tolerancja +/- 5%. Jeżeli
Wykonawca proponuje inną gramaturę niż jest podana – należy ją przeliczyć.

Wymagania dodatkowe:
1.
2.
3.

4.

Oferent poda nazwę produktu oraz nazwę producenta oferowanego asortymentu (kolumna nr 9 Załącznika nr 6 Zestawienia asortymentowo-ilościowego)
Zamawiający zastrzega, iż w dniu dostawy wszystkie dostarczone produkty powinny posiadać minimum 30 dniowy
termin przydatności do spożycia.
Asortyment zamawiany będzie w określonych partiach, których wielkość, ilość oraz typ asortymentu każdorazowo
będą ustalone przez Zamawiającego. O wielkości i ilości partii asortymentu decydować będą potrzeby
Zamawiającego.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
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Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy dotyczy wszystkich Pakietów

UMOWA
Nr ....... /ZT-SZP-226/01/24/2020
zawarta w Łomży w dniu ..................... 2020 r. pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, wpisanym do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział
Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024,
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..
(odpis KRS stanowi załącznik nr 4 do Umowy)
zwanym dalej Kupującym
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
................................................................................................................................................
(potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 5 do Umowy)
zwanym dalej Sprzedawcą
zwanymi dalej Stronami lub Stroną
o następującej treści:
Zawarcie Umowy następuje w wyniku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Sprzedawcy złożonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego na dostawę
wędlin dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/24/2020 - PAKIET ……………
§1
1.

2.
3.

4.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sukcesywna sprzedaż wędlin (dalej zwanych również:
Asortyment) dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy
(Załącznik ten jest odpowiednikiem Załącznika nr 6 do SIWZ), ofertą Sprzedawcy i Opisem Przedmiotu
Zamówienia (Oferta Sprzedawcy i OPZ stanowią odpowiednio Załączniki nr 2 i 6 do Umowy) za cenę:
…........................zł brutto (słownie: ….................).
Sprzedawca oświadcza, że asortyment jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Asortyment musi być zgodny z treścią oferty, a Sprzedawca nie jest uprawniony do samodzielnej
zmiany asortymentu, w tym zmiany jego producenta, jakie zostały wskazane w złożonej przez
Sprzedawcę ofercie.
Termin przydatności do spożycia Asortymentu, w momencie jego wydania, o którym mowa w § 2 ust. 5
Umowy, nie może być krótszy niż wskazany w OPZ, tj. ...........
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§2
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Asortyment sprzedawany będzie w określonych partiach, których wielkość oraz ilość, a także typ
asortymentu, zostaną uzgodnione przez Strony w trakcie realizacji Umowy. O wielkości i ilości partii
asortymentu decydować będą potrzeby Kupującego.
Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży określonych partii asortymentu, zgodnie z zamówieniami,
które składać będą osoby wyznaczone przez Kupującego do realizacji Umowy, o których mowa w § 10
ust. 1 Umowy (realizacja zamówienia określonej partii asortymentu). Zamówienia składane będą
pisemne lub formie dokumentowej (np. poczta elektroniczna, fax).
Realizując zamówienia określonych partii asortymentu, Sprzedawca zobowiązuje się przesyłać
zamówione partie asortymentu w odpowiednim opakowaniu, za pośrednictwem przewoźnika
zapewniającego należyte zabezpieczenie asortymentu przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami
itp., a także zapewniającego spełnienie wszystkich przewidzianych prawem wymagań w zakresie
transportu żywności - do Magazynu Żywnościowego przy Dziale Żywienia Szpitala Wojewódzkiego
w Łomży, Al. Piłsudskiego 11.
Strony ustalają, że miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba Kupującego.
Strony ustalają, że wydanie rzeczy nastąpi w momencie doręczenia partii asortymentu do magazynu
żywnościowego, o którym mowa w ust. 3.
Realizacja zamówienia określonej partii asortymentu następować będzie dnia następnego po złożeniu
zamówienia, w godzinach od 8:00 do 10:30. Termin realizacji zamówionej partii asortymentu zostanie
dotrzymany, gdy asortyment zostanie wydany Kupującemu w terminie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
Strony ustalają, że Sprzedawcę obciążać będą wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym
zwłaszcza koszty wydania asortymentu, a w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia,
opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy oraz koszty odebrania.
W wyjątkowych wypadkach, Strony przewidują możliwość złożenia, przez osoby wyznaczone przez
Kupującego do realizacji Umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy, zamówienia określonej partii
asortymentu, telefonicznie, potwierdzonego następnie w formie pisemnej lub dokumentowej (np. poczta
elektroniczna, fax), którego realizacja nastąpi w terminie do 2 godzin po złożeniu telefonicznego
zamówienia (zamówienie w trybie nadzwyczajnym).
§3

1.
2.

Niniejsza Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Niezależnie od powyższego, niniejsza Umowa obowiązuje do czasu, gdy wynagrodzenie Sprzedawcy z
tytułu sprzedanych partii asortymentu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, osiągnie kwotę,
o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
§4

1.

2.

3.

4.

Łączne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty ………….. zł
brutto (słownie brutto: …………………… złotych), w tym podatek VAT …..%, …………….. zł netto –
zgodnie z ofertą Sprzedawcy.
Sprzedawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie jedynie za sprzedane partie asortymentu
(zrealizowane zamówienia określonych partii asortymentu). W wypadku, gdy w terminie obowiązywania
Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, łączne wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu sprzedanych
partii asortymentu nie osiągnie kwoty, o której mowa w § 4 ust 1 Umowy, Sprzedawca nie ma prawa
domagać się zapłaty wynagrodzenia w tej wysokości.
Płatność dokonywana będzie każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Sprzedawcę
faktury VAT, w terminie do 60 dni od dnia jej doręczenia Kupującemu. Podstawą do wystawienia faktury
VAT będzie wydanie określonej partii asortymentu. W treści faktury powinien być wskazany numer
niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie uiszczane będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Sprzedawcy o
nr ………………………………………….………………. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia
rachunku bankowego Kupującego.
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5.
6.

Wynagrodzenie Sprzedawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę i nie będzie waloryzowane, z
zastrzeżeniem odpowiednich postanowień § 7 Umowy.
Ustalone w Umowie wynagrodzenie pokrywa ogół świadczeń Sprzedawcy tytułem niniejszej Umowy
oraz związane z nimi koszty, (w tym koszty przesłania Kupującemu określonych partii asortymentu), i
Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania jego podwyższenia, z zastrzeżeniem odpowiednich
postanowień § 5 Umowy.
§5

1. Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:
b) oznaczenia firm, siedzib Stron, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych
wskazanych w Umowie, w wypadku, gdy ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,
c) oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,
d) poszczególnych pozycji asortymentu (tak konkretnego produktu danego producenta
poszczególnych pozycji asortymentu jakiego Sprzedawca wskazał w złożonej ofercie jak i samego
producenta) w wypadku, gdy uzasadnione to będzie zakończeniem produkcji lub wycofaniem z
rynku danego produktu; nowy produkt posiadać będzie te same lub lepsze parametry jakościowe,
a cena jednostkowa nie ulegnie zmianie.
e) przedłużenia okresu obowiązywania umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy - do czasu
wykorzystania przez Kupującego całości asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do Umowy,
jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy.
1. W przypadku zawarcia Umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, Strony przewidują dokonanie
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy w wypadku, gdy zmianie
ulegną:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa w
ustawie z dnia 20 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2 następuje na uzasadniony, pisemny wniosek Strony
występującej o wprowadzenie zmian. Uzasadnienie wniosku powinno być poparte dowodami, z których
jednoznacznie będzie wynikać wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 lit. a) -c) na koszty wykonania
zamówienia przez Sprzedawcę. Strona występująca o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia
zobowiązana jest złożyć wniosek z co najmniej 1 - miesięcznym wyprzedzeniem przed planową datą
obowiązywania zmienionego wynagrodzenia Sprzedawcy. Wraz z wnioskiem (oraz dowodami, o których
mowa powyżej) Strona wnioskująca o wprowadzenia zmian, przedkłada projekt aneksu do umowy
regulujący zmianę wynagrodzenia Sprzedawcy.
3. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Sprzedawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy,
b) za opóźnienie w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu w terminie określonym w § 2
ust. 6 Umowy lub w terminie określonym w § 2 ust. 8 Umowy - w wysokości 0.01 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
c) za opóźnienie w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach rękojmi za wady w terminie, o
którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy, - w wysokości 0.02 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w
§ 4 Umowy, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
d) za zwłokę w przekazaniu Kupującemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o
których mowa w § 9 ust 2 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 9 ust. 21
Umowy - w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy, za każdy dzień
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zwłoki,
e) za nie zawarcie w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy –
w wysokości 8 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.
2. Kary umowne określone w § 6 ust. 1 lit b)-e) podlegają sumowaniu,
3. Kwoty kar umownych Kupujący będzie mógł potrącić z faktur Sprzedawcy, na co Sprzedawca wyraża
zgodę bez potrzeby składania dodatkowego oświadczenia.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych.
§7
1.

2.

3.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dnia od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W wypadku zwłoki Sprzedawcy w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu, w terminie, o
którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, Kupujący będzie mógł od Umowy odstąpić bez wyznaczania terminu
dodatkowego (lex comissoria – art. 492 k.c.).
Niezależnie od treści ust. 1 i 2, Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy, w
przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
a) dwukrotnego opóźnienia Sprzedawcy w realizacji zamówienia określonej partii asortymentu lub
jednokrotnego takiego opóźnienia, które to przekracza 12 godzin, w stosunku do terminu, o
którym mowa w § 2 ust. 6 Umowy lub § 2 ust. 8 Umowy,
b) dwukrotnego opóźnienia Sprzedawcy w wymianie asortymentu na wolny od wad w ramach
rękojmi za wady lub jednokrotnego takiego opóźnienia, które to przekracza 12 godzin, w stosunku
do terminu, o którym mowa w § 81 ust. 3 Umowy,
c) trzykrotnego skorzystania przez Kupującego z uprawnień tytułem rękojmi za wady,
d) naruszenia przez Sprzedawcę postanowień dotyczących warunków przesyłu Asortymentu, o
których mowa w § 2 ust. 3 Umowy,
e) utraty dysponowania przez Sprzedawcę dokumentami wskazanymi w § 1 ust. 5 Umowy.
f) powierzenia przez Sprzedawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom w zakresie
niewskazanym w ofercie, nieprzekazania Kupującemu list podwykonawców (w tym list
zaktualizowanych), o których mowa w § 9 ust. 2 Umowy lub umów podwykonawczych, o których
mowa w § 9 ust. 21 Umowy, niezawarcia w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym
mowa w § 9 ust. 3 Umowy,
g) nieprzedłożenia, zgodnie z § 11 Umowy, kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy lub dokumentów potwierdzających
kontynuację ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w 11 ust. 2 Umowy,
h) wydania nakazu zajęcia majątku Sprzedawcy,
i) innego rażącego naruszenia warunków Umowy lub przepisów prawa,

- w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Kupującego wiadomości o wystąpieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie.
4.
5.

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony ustalają, że ich świadczenia są podzielne, a prawo odstąpienia od Umowy, przysługuje Stronie
odstępującej, zależnie od jej wyboru, bądź to od całości umowy bądź to od jej części.
§8

Sprzedawca może dokonać przelewu wierzytelności z Umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą
jednostki tworzącej Kupującego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U.2018 r. poz. 160 ze zm.).
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§ 81
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Sprzedawca udziela Kupującemu rękojmi na sprzedany asortyment.
Za wadę fizyczną asortymentu, obok okoliczności, o których mowa w art. 5561 k.c., Strony uważać będą
zwłaszcza:
a) naruszenie opakowania zewnętrznego w którym asortyment dostarczany będzie do Kupującego
lub opakowań poszczególnych produktów składających się na asortyment,
b) braki ilościowe asortymentu względem złożonego zamówienia na określoną partię asortymentu,
c) niezgodności producenta produktu będącego elementem asortymentu lub sprzedanego produktu
będącego elementem sprzedanego asortymentu, względem złożonej przez Sprzedawcę oferty,
d) krótszy niż wskazany w §1 ust. 4 Umowy termin przydatności do spożycia,
e) dostarczenie asortymentu w sposób sprzeczny z § 2 ust. 3 Umowy.
Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci
żądania wymiany określonej partii asortymentu na wolną od wad, zobowiązany jest do jej wymiany na
wolną od wad w terminie 3 godzin od dnia zgłoszenia żądania. Zgłoszenie zostanie dokonane w formie
pisemnej lub dokumentowej (np. poczta elektroniczna, fax,) przez osoby wyznaczone przez Kupującego
do realizacji Umowy, o których mowa w § 10 ust. 1 Umowy.
Utrata uprawnień z tytułu rękojmi przez Kupującego uregulowana w art. 563 k.c. nastąpi dopiero, gdy
Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 15 dni po zbadaniu asortymentu w czasie i w
sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a w wypadku, gdy wada wyjdzie na jaw później – gdy nie
zawiadomi Sprzedawcy o wadzie w terminie 15 dni po jej stwierdzeniu.
W wypadku, gdy Kupujący zażąda wymiany określonej partii asortymentu lub usunięcia wady albo złoży
oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie
ustosunkuje się do tego żądania w terminie 1 godziny, uważać się będzie, że Sprzedawca uznał to
żądanie.
Sprzedawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeśli doprowadzenie do
zgodności z Umową określonej partii asortymentu w sposób wybrany przez Kupującego wymaga
nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim możliwym sposobem lub gdy koszty zadośćuczynienia
temu obowiązkowi przewyższają cenę określonej partii asortymentu.
Sprzedawca, w wypadku wykonywania przez Kupującego jego uprawnień z tytułu rękojmi, jest
zobowiązany na własny koszt odebrać określoną partię asortymentu z miejsca, gdzie asortyment został
Kupującemu wydany zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy.
Sprzedawca będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne skutki spożycia Asortymentu z ukrytymi
wadami jakościowymi, bądź niedopuszczonego do spożycia.
§9

1. Sprzedawca może powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawcom jedynie w zakresie
wskazanym w złożonej w toku ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego ofercie.
2. Sprzedawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia Umowy do przedstawienia Kupującemu listy
podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji
każdemu podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez
Sprzedawcę każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia
dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim przypadku Sprzedawca zobowiązany jest do
przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania zamiany/zmiany.
21. Sprzedawca, w raz z listami, o których mowa w ust. 2 przekazuje Kupującemu poświadczone za
zgodność z oryginałem kopie umów o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcami.
3. Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom wykonania jakiegokolwiek fragmentu
przedmiotu zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. W umowie podwykonawczej
Sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia postanowienia analogicznego do zdania pierwszego, pod
rygorem zapłaty stosownej kary Umownej, w wysokości co najmniej 10% wynagrodzenia należnego
podwykonawcy od Sprzedawcy.
4. Sprzedawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców/dalszych podwykonawców jak za
działania i zaniechania własne.
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§ 10
1. Upoważnionym pracownikiem Kupującego do realizacji przedmiotu umowy jest:
a) .............................* tel. ........................., e-mail ............................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze
b) .............................* tel. ........................., e-mail ............................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze
c) .............................* tel. ........................., e-mail ............................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze
d) .............................* tel. ........................., e-mail ............................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze
2. Upoważnionym pracownikiem Sprzedawcy do realizacji przedmiotu umowy jest:
a) .............................* tel. ........................., e-mail ............................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze
b) .............................* tel. ........................., e-mail ............................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze
3. Zamówienia oraz zgłaszanie żądań tytułem rękojmi kierowane będą pod adres e – mail
Sprzedawcy .................................
§ 11
1. Sprzedawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do Umowy
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej Sprzedawcy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres
realizacji Umowy i przedkładania Kupującemu dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia
OC prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres
realizacji Umowy. Sprzedawca ma obowiązek przedłożenia dokumentów potwierdzających kontynuację
ubezpieczenia OC niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich wystawienia przez
ubezpieczyciela.
§ 12
1. Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.
2. Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści
oświadczenia w formie pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy:
a) Sprzedawca: …,
b) Kupujący:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża
ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi
druga Strona, o zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji).
4. Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku stosowania niniejszej Umowy, Strony poddają
pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Kupującego.
5. Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Kupujący, a
jeden Sprzedawca.
6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki w niej wymienione tj.:
a) Załącznik nr 1 - Zestawienie asortymentowo – ilościowe,
b) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Sprzedawcy,
c) Załącznik nr 3 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana **
d) Załącznik nr 4 - Odpis KRS Kupującego,
e) Załącznik nr 5 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Sprzedawcy.
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**

f) Załącznik nr 6 - Opis Przedmiotu Zamówienia,
g) Załącznik nr 7 - Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Sprzedawcę polisa potwierdzająca
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
- jeżeli dotyczy

SPRZEDAWCA:

KUPUJĄCY:
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