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Znak sprawy: PCMG/P/1/2017                                                                Grójec dnia 2017.01.24 

 

 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Na zakup i dostawę żywności   
 dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

 
 

 

 

 
 

 
 

  

 
Wartość szacunkowa zamówienia  nie przekracza równowartość kwoty  

209 000 Euro 

 

 

 

 
 
 
 
Sporządziła: Renata Kazusek 
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KARTA UZGODNIEŃ 
do postępowania nr PCMG/P/1/2017 

na zakup i dostawę żywności  
 dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 
 

 
Grójec, dnia 2017.01.24 

 

Sporządzający SIWZ:                                                                         Renata  Kazusek 

 

 

Uzgadniam pod względem wymaganego                                          

zakresu zamówienia i warunków jego realizacji                                         Włodzimierz Bednarski             

 ( Dyrektor ds. Eksploatacyjno - Administracyjnych) 

 

Uzgadniam i potwierdzam zabezpieczenie                                                   

środków finansowych                                                                                               Wanda Kucharska                       

                                                (Główny Księgowy) 

 

Potwierdzam, że treść SIWZ jest zgodna  

pod względem formalno-prawnym                                                                       Karolina Wojtczak                                                                                                  

                                                                                                                                         (Radca Prawny) 

Potwierdzam, że warunki postępowania zostały  

uzgodnione i zaakceptowane przez Komisję Przetargową  

i są zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych      

   

                                                                                                                             Włodzimierz Bednarski  

                                                                                                (Przewodniczący Komisji Przetargowej) 

 

 

 

Grójec, dnia 2017.01.24 
 

 Zatwierdzam przedłożone dokumenty   

i wyrażam zgodę na rozpoczęcie postępowania 
 

 

                                                                                Marzena Barwicka 

                (Prezes Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu ) 
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ROZDZIAŁ I.   
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
 
ROZDZIAŁ II. 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 
Załącznik nr 1 do formularza oferty 

OŚWIADCZENIE (zgodne z  art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 

Załącznik nr 2 do formularza oferty 
OŚWIADCZENIE (zgodne z  art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 
OŚWIADCZENIE (zgodne z  art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)dotyczące 
przesłanek wykluczenia z postępowania podmiotu na którego zasoby powołuje się 
wykonawca 
OŚWIADCZENIE (zgodne z  art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania podwykonawcy  nie będącego podmiotem 
na którego zasoby powołuje się wykonawca 

Załącznik nr 3 do formularza oferty 
Formularz cenowy 
 

ROZDZIAŁ III. UMOWA (wzór) 
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1.  ZAMAWIAJĄCY 
 

Zamawiającym jest:    Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka  
                                                                  z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres:      ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec 
Tel:                                                           +48 48 664 91 01 

Fax:                                                          +48 48 664 21 81 

E-mail:                    sekretariat@pcmg.pl 

Adres strony internetowej:               www.pcmg.pl 

NIP:      797-201-92-61 

Nazwa banku i nr konta: Bank Spółdzielczy Biała Rawska  63 9291 0001 0082 6509 2000 0100 

 

2.  OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  WRAZ ZE 

WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTAKTÓW 

2.1. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp. 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. 

Oferty, oświadczenia, umowy oraz dokumenty wymienione w pkt. 7 niniejszej instrukcji 

wykonawcy przekazują wyłącznie w formie pisemnej. 

2.2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2.3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o. 

                                    05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra Skargi 10  

                                    Budynek „DOMONT” I piętro Zarząd PCMG 

                                    Fax 48 664 21 81 

                                    sekretariat@pcmg.pl 

2.4. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

Wioletta Sowińska – kierownik kuchni tel. 48 664 91 60 

Renata Kazusek – specjalista ds. zamówień publicznych tel. 48 664 91 36 

3.  TRYB  UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 209.000 Euro. 
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3.2. Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.). 

3.3. Ilekroć w niniejszej Instrukcji Dla Wykonawców użyte jest pojęcie „Ustawa Pzp”, należy 

przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 3.2. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa żywności dla potrzeb Powiatowego 

Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla 

Wykonawców „Przedmiotem zamówienia”. 

 

4.3. CPV - część nr 1 – 15800000-6, część nr 2 – 03220000-9, 03210000-6, część nr 3 – 

15500000-3, część nr 4 – 1580000-3, część nr 5, 6 – 15100000-9, część nr 7 - 15800000-6, 

15980000-1, 03142500-3,  część nr 8 – 15884000-8  

 

4.4.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia  

w Rozdziale II SIWZ. 

 

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia : 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu; 

6.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 

6.1.2.a.  kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów -  Zamawiający nie określa szczegółowego warunku 

w tym zakresie. 

6.1.2.b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

6.1.2.c. zdolności technicznej lub zawodowej-  

6.1.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
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wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy, może mieć negatywny wpływ 

na realizację zamówienia. 

6.1.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 

6.1.4.a. Jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, to ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

6.1.4.b. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

6.1.4.c. jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została 

wybrana Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców; 

6.1.4.d. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający 

rozumie również wykonawców będących wspólnikami spółki cywilnej. 

6.1.5.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

6.1.5.a Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6.1.5.b Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.  

6.1.5.c W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
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te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

6.1.5.d Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia 

zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

6.1.5.e Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 

podmiotu, o którym mowa w pkt.6.1.4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 

w pkt.6.1.5. 

 

6.A PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W  ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. 

6.A.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wykluczy wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 

1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615), lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 

1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 
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wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;  

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, 

uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 

1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:  

a) Zamawiającym,  

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,  

c) członkami komisji przetargowej,  

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp– chyba 

że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 

istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 

koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym 

mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 

o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 

złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy 

Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
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porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

6.A.2. Procedura odwrócona. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy 

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu 

oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

7.1. W niniejszym  postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda od 

wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, tj. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

 1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, 

 2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez Zamawiającego,  

3) brak podstaw wykluczenia. 

7.2 Do oferty każdy Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 

7.2.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 

25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszej instrukcji /treść informacji zawartych w 

niniejszym oświadczeniu stanowić będzie potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 

wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w  niniejszym postępowaniu./ 

7.2.2. poprawnie wypełniony formularz cenowy 

7.2.3 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy / dokument złożony w oryginale lub 

notarialnie poświadczona kopia - jeżeli dotyczy/. 

7.3. W przypadku kiedy o zamówienie ubiegają się wykonawcy wspólnie,  oświadczenie 

składane na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp – dotyczące spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszej instrukcji - składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7.4. 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 pkt.7.2.1.  
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7.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:  zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w  pkt. 7.2.1. 

7.6. Zamawiający może wezwać 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 ustawy Pzp: 

7.6.1 wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:  odpis z właściwego rejestru lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na 

podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.  

7.6.2 wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art.25 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. 

7.6.3 wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawców w niniejszym 

postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.  

7.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z tym oświadczeniem Wykonawca 

może złożyć dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  do zakłócenia 

konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – 

oświadczenie to musi zostać złożone w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej  informacji,  o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy 

Pzp. 

7.8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu , 
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a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.9.Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt.7.2.1, oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego 

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 7.10. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

 7.11. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

7.12. PODWYKONAWCY: zgodnie z art. 36a ust.1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć 

wykonanie części zamówienia  podwykonawcy . Zamawiający żąda, aby Wykonawca wskazał 

w swojej ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania przez 

podwykonawcę i  podania przez Wykonawcę firm podwykonawców / wskazać w formularzu 

oferty w pkt.9/ 

7.13. w zakresie nie uregulowanym niniejszą instrukcją zastosowanie mają przepisy 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich można żądać od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz.U. z 2016r. 

poz.1126). 

8. WADIUM 

8.1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT: 

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.2. Zamawiający  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
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9.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9.4. Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

9.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

9.7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę 

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby 

podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej 

treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi 

zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

9.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na 

język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

9.9. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

9.10. Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde 

przekreślenie, przerobienie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. 

powinny być parafowane oraz datowane przez Wykonawcę. 

9.11. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści 

oferty  winna być  umieszczona informacja o ilości stron. 

9.12.W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do, których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, 

muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były 

trwale, oddzielnie spięte. 
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Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. parafowane własnoręcznie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

9.13. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

alternatywne powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

9.14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

9.15. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje zamówienia w zakresie oferowanej części. 

9.16. Formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji 

muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ: 

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania  

i odpowiedzi wszystkim zidentyfikowanym uczestnikom postępowania oraz umieści taką 

informację na własnej stronie internetowej (www.pcmg.pl), pod warunkiem, że pytanie 

wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu do składania ofert. 

10.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień, niezwłocznie jednak nie później niż: 

•  na 2 dni przed upływem terminu składania ofert 

10.3. Pytania należy kierować na adres: 

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
05-600 Grójec 
ul. Ks. Piotra Skargi 10 

     Fax: +48 48 664 21 81 

     Email: sekretariat@pcmg.pl 
10.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 
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10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SIWZ. 

10.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 

ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej. 

10.7. Jeżeli zmiana SIWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści zmienione ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

10.8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie 

prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na 

wprowadzanie zmian w ofertach i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

SIWZ oraz na stronie internetowej www.pcmg.pl. 

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

z zapytaniem, o którym mowa w pkt.10.1 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY: 

11.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę i przedstawiona w składanej 

ofercie. Cena oferty winna być podana w złotych polskich liczbowo i słownie. Zamawiający 

nie dopuszcza rozliczeń między stronami w walutach obcych. 

11.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

11.3. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania 

przedmiotu zamówienia. W cenie oferty należy uwzględnić podatek od towarów i usług oraz 

podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów podlega 

obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym z uwzględnieniem 

postanowień pkt.11.4. 

11.4. Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Wykonawca składając  ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru 

lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz 

wskazuje ich wartość bez kwoty podatku /należy wskazać w formularzu oferty w pkt.10/. 

11.5. Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku 

od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. nr 11 poz.1054 ze zm.). 

 

12.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

12.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10  

w sekretariacie  Budynek D, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w 

terminie do 2017.02.01 do godz. 10:00. 

12.2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 

(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Powiatowe Centrum Medyczne w 

Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – SEKRETARIAT - 05-600 Grójec, ul. Ks. 

Piotra Skargi 10 oraz opisane „Oferta przetargowa P–1/2017 na „Zakup  

i dostawę żywności dla potrzeb Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu ” nie otwierać 

przed dniem 2017.02.01 godz. 10:30.” 

12.3.W niniejszym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp niezwłocznie 

zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

12.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, do złożonej 

oferty, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie  

o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”  i z powołaniem się na numer, pod jakim 

została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA”  zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

12.5.Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać  ofertę 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 
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13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

13.2. 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 ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

14. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

14.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Grójcu przy ul. Ks. Piotra Skargi 10 , w pok. nr 

21 /Sala Konferencyjna/,  w dniu 2017.02.01 o godz. 10:30. 

14.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

14.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

14.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a 

także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 

warunków płatności zawartych w ofertach. 

14.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

www.pcmg.pl  informacje dotyczące: 

14.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

14.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 

14.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

15. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem:  
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Lp. KRYTERIUM  RANGA 

1. Oferowana cena [wartość brutto] 60 pkt 

2. Termin płatności 40 pkt 

Razem 100 pkt 

 

15.2. Sposób obliczania wartości punktowej ocenianego kryterium:  

Wartość punktowa kryterium 1 [Oferowana cena (...)] wyliczana będzie według wzoru: 

Wartość punktowa ceny = R 
c

cn

min
 

R - ranga 

cmin - cena najniższa spośród złożonych ofert  

cn - cena oferty badanej  

Kryterium 2 [Termin płatności] podlega ocenie według wartości podanych w Formularzu 
oferty według wzoru: 

                     Wartość punktowa = R maxT
Tn  

R – ranga ocenianego kryterium 

Tmax – max. termin płatności spośród złożonych ofert 

Tn – termin płatności oferty badanej 

15.3. Ocena końcowa oferty:  

Ocena końcowa oferty jest liczbą punktów uzyskanych za kryterium wskazane w pkt. 15. 

1 rozdziału V SIWZ.  

 

15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 

ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a 

jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych.  

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 
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16. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska 

największą ilość punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru. 

17.2.W przypadku wyboru za najkorzystniejszą oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda przed zawarciem 

umowy, złożenia treści umowy regulującej współpracę  tych Wykonawców – jeżeli treść 

takiej umowy nie została załączona do oferty. Treść tej umowy powinna wyraźnie określać jej 

strony, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdej stronie umowy, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie 

czasu trwania tej umowy w tym obejmującego okres realizacji zamówienia, gwarancji i 

rękojmi, wykluczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy przez którąkolwiek ze stron  

członków konsorcjum/ do czasu wykonania zamówienia. 

17.3.Umowa o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu zostanie 

zawarta według wzoru Zamawiającego. 

 

18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

18.1. Przedmiot umowy i jej warunki określone zostały w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór 

umowy”. 

18.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

18.6. Wszelkie zmiany do umowy jakie Zamawiający dopuszcza zostały określone we wzorze 

umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 
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19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Odwołanie 

19.1. 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 Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. 

19.2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 i ust.2 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

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.  

 19.3. 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. 

19.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 

postaci  elektronicznej podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 

przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

19.5. 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. 

19.6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego  

lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które  

nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp. 

19.7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza 

czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 

przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
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19.8. Na czynności, o których mowa w pkt. 19.7 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem 

art. 180 ust.2 ustawy Pzp. 

19.9. 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. 

19.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postępowań specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 

• 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

lub  specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

19.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 19.9 i 19.10 wnosi się w 

terminie: 

• 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można 

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

19.12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu  

lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może 

przedłużyć termin składania ofert. 

19.13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 

związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 

orzeczenia. 

Skarga do sądu 

19.14. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

19.15. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania  Zamawiającego.  

19.16. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
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20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE JAWNOŚCI PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA: 

20.1. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 

20.2.Przekazanie protokołu lub załączników  następuje przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

20.3. W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 

przyczyn technicznych  znacząco utrudnione jest  udostępnienie tych dokumentów  przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 

udostępnienia  dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje 

sposób, w jaki mogą być one udostępnione. 

20.4. Bez zgody Zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub 

załączników, w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie 

kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do 

utrwalania obrazu treści złożonych ofert. 

20.5. Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. 

W wyjątkowych przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku 

prac dotyczących badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia odpowiednio  oferty  w 

terminie przez siebie wyznaczonym, nie później jednak niż odpowiednio  w dniu przekazania 

informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub w dniu przekazania informacji o wynikach 

oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych 

warunków albo w dniu przekazania informacji  o unieważnieniu postępowania. 

20.6.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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ROZDZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest  zakup i dostawa żywności dla potrzeb Powiatowego 
Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Formularzu cenowym , który 

stanowi załącznik nr 3 do Formularza Oferty. 

 

Część nr 1.Pieczywo i wyroby cukiernicze 

WYMAGANIA: 

Chleb, bułki, kajzerki muszą być świeże, wyrośnięte, nie spieczone, bez odchodzącej skórki, z 

zachowaną wagą. 

 

Część nr 2 Warzywa i owoce 

WYMAGANIA: 

Owoce i warzywa muszą być bez śladów uszkodzenia, zepsucia, pleśnienia, świeże,  

nie zwiędnięte. 

 

Część nr 3 Nabiał 

Artykuły muszą być świeże, z terminem przydatności nie krótszym niż : 

• mleko folia – 5 dni 

• ser biały półtłusty – 7 dni 

• pozostałe – 30 dni 

Część nr 4 Mrożonki 

Artykuły muszą być z terminem przydatności nie krótszym niż 2 miesiące. 

Część nr 5 Mięso wieprzowe, wołowe, drobiowe 

WYMAGANIA: 

Mięso musi być świeże, nie mrożone. 

 

Część nr 6 Wędliny 

WYMAGANIA: 

Wędliny muszą posiadać świeży zapach, być chude. Nie mogą kruszyć się, rozpadać przy 

krojeniu krajalnicą. Nie mogą być żylaste. Niedopuszczalne są wędliny nieświeże, mrożone,   

z nalotem. 
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Część nr 7 Produkty trwałe i jaja 

WYMAGANIA: 

Artykuły muszą być świeże,  z terminem przydatności nie krótszym niż : 

• jaja – 14 dni  

• Pozostałe – 2 miesiące. 

Dżemy, marmolada, koncentrat pomidorowy – o gęstej konsystencji. Artykuły sypkie typu 

mąka, ryż, makarony, kasza, groch, cukier  muszą być bez zanieczyszczeń. 

 

Część nr 8 Artykuły dla dzieci 

 

1. Mleko modyfikowane początkowe dla zdrowych niemowląt , 350g, wzbogacone w żelazo. 

Mleko – proszek, opakowanie folia, oraz dodatkowo karton z możliwością ponownego 

zapinania, do dozowania proszku załączona miarka. Produkt musi być pakowany z gwarancją 

jakości produktu. Na opakowaniu muszą być zawarte informacje: jak stosować mleko, oraz 

tabelę żywieniową z przeciętną wielkością i ilością posiłków spożywanych przez niemowlę w 

ciągu doby. Oznakowanie daty przydatności do spożycia. Mleko bez gotowania. 

2. Mleko początkowe  w proszku przeznaczone dla niemowląt od urodzenia zawierające 

kompozycję GOS/FOS opakowane w zamykane pudełko o poj. 350g. 

3. Mleko początkowe w płynie zawierające kompozycję GOS/FOS gotowe do spożycia dla 

niemowląt od urodzenia w plastikowych buteleczkach o poj. 90ml.  X 24 buteleczki  

4. Mleko w płynie od urodzenia poj. 90 ml x 24 buteleczki  

5. Mleko modyfikowane następne dla niemowląt powyżej 6 – go miesiąca życia, wzbogacone 

w żelazo 

Mleko – proszek, opakowanie folia, oraz dodatkowo karton z możliwością ponownego 

zapinania, do dozowania proszku załączona miarka. Produkt musi być pakowany z gwarancją 

jakości produktu. Na opakowaniu muszą być zawarte informacje: jak stosować mleko, oraz 

tabelę żywieniową z przeciętną wielkością i ilością posiłków spożywanych przez niemowlę w 

ciągu doby. Oznakowanie daty przydatności do spożycia. Mleko bez gotowania.  

6. Mleko następne  w proszku przeznaczone dla niemowląt powyżej 6 m-ca życia zawierające 

GOS /FOS opakowane w pudełko z wielokrotnym zamknięciem o poj. 350 g  

7. Mleko modyfikowane następne z kleikiem ryżowym dla zdrowych niemowląt powyżej 6 – 

go miesiąca życia. Mleko – proszek, opakowanie folia, oraz dodatkowo karton z możliwością 

ponownego zapinania, do dozowania proszku załączona miarka. Produkt musi być pakowany 

z gwarancją jakości produktu. Na opakowaniu muszą być zawarte informacje: jak stosować 
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mleko, oraz tabelę żywieniową z przeciętną wielkością i ilością posiłków spożywanych przez 

niemowlę w ciągu doby. Oznakowanie daty przydatności do spożycia. Mleko bez gotowania.  

8.Kleik ryżowy dla niemowląt powyżej 4 – go miesiąca życia 160g, opakowanie papierowe, 

odporne na przedziurawienie lub inne uszkodzenie. Produkt bezglutenowy i bezmleczny, bez 

gotowania. Opakowanie musi zawierać sposób przyrządzania, certyfikat jakości, oraz termin 

przydatności do spożycia.  

9. Kaszka ryżowa o smaku malinowym 230 g   

10. Kaszka ryżowa o smaku bananowym 230g   

11. Kaszka dla niemowląt i małych dzieci z alergią na białka mleka krowiego, bezglutenowy 

produkt zbożowy po 4 miesiącu życia. Opakowanie folia /karton. 

12. Kaszka bezmleczna ze zbożami, źródło błonnika 230g 

13. Marchewka – obiadek, po 4 miesiącu życia, 125g bez dodatku masła, bez dodatku soli. 

Słoiczek szklany, wieczko KLIK, aby mieć pewność że słoiczek był prawidłowo zamknięty. Nie 

zawiera konserwantów, barwników, dodatków smakowych, posiadający certyfikat jakości, 

oznaczony termin przydatności do spożycia oraz sposób przygotowania.  

14. Bukiet jarzyn z cielęciną i kluseczkami po 8 miesiącu życia. Słoiczek 190g szklany, wieczko 

KLIK, aby mieć pewność że słoiczek był prawidłowo zamknięty. Nie zawiera konserwantów, 

barwników, dodatków smakowych, posiadający certyfikat jakości, oznaczony termin 

przydatności do spożycia oraz sposób przygotowania.  

15. Delikatna wołowina z kluseczkami po 8 miesiącu życia. Słoiczek 190g  szklany, wieczko 

KLIK, aby mieć pewność że słoiczek był prawidłowo zamknięty. Nie zawiera konserwantów, 

barwników, dodatków smakowych, posiadający certyfikat jakości, oznaczony termin 

przydatności do spożycia oraz sposób przygotowania. 

16. Jarzynki z jagnięciną po 5 miesiącu życia. Słoiczek 125g szklany, wieczko KLIK, aby mieć 

pewność że słoiczek był prawidłowo zamknięty. Nie zawiera konserwantów, barwników, 

dodatków smakowych, posiadający certyfikat jakości, oznaczony termin przydatności do 

spożycia oraz sposób przygotowania. 

17. Zupka jarzynowa z cielęciną po 5 miesiącu życia 125g. Słoiczek szklany, wieczko KLIK, aby 

mieć pewność że słoiczek był prawidłowo zamknięty. Nie zawiera konserwantów, 

barwników, dodatków smakowych, posiadający certyfikat jakości, oznaczony termin 

przydatności do spożycia oraz sposób przygotowania. 

18. Kleik ryżowy z brzoskwiniami i bananami po 4 miesiącu życia. Produkt bezglutenowy. 

Słoiczek szklany 190g, wieczko KLIK, aby mieć pewność że słoiczek był prawidłowo 
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zamknięty. Nie zawiera konserwantów, barwników, dodatków smakowych, posiadający 

certyfikat jakości, oznaczony termin przydatności do spożycia oraz sposób przygotowania.  

19.Kaszka  mleczna-   wielozbożowa waga 230g  

20. Zupka dyniowa z ryżem 125 g po 4 - miesiącu.  

21. Zupka jarzynowa 125g po 4 – miesiącu. 

22. Zupka krupniczek z cielęciną 190g.   

23. Obiadek warzywa z indykiem i cukinią 125g.  

24. Obiadek warzywa z królikiem 125g. 

25. Obiadek warzywa ze schabem i kluseczkami 190g.  

26. Obiadek bukiet warzyw z kurczakiem 190g.  

27. Obiadek warzywna potrawka z wołowiną 250g.  

28. Deser jabłko – banan  słoiczek szklany poj. 125G  

29. Deser jabłko i marchewka słoiczek szklany poj. 125g.  

30. Deser jabłko – dynia słoiczek szklany poj. 125g.  

31. Deser jabłko i banany z biszkoptem  słoiczek poj. - 190g  

32. Deser jabłka i morele z twarożkiem słoiczek poj. 190g.  
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ROZDZIAŁ III 

 

UMOWA - WZÓR 
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Umowa nr 

na zakup i dostaw ę żywno ści – cz ęść nr ……. 

 

zawarta w dniu ……………..2017r. w Grójcu pomiędzy:  

Powiatowym Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzib ą w Grójcu (05-600 Grójec, ul. Ks. Piotra 

Skargi 10), wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000351118, posiadającym numer NIP 797-201-92-61 i numer REGON 142203546, zwanym 

dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

mgr Marzen ę Barwick ą – Prezesa Zarz ądu 

a  

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………...  z siedzibą w ………………………… posiadającym numer NIP 

………………………………, nr REGON ………………….., zwanym dalej „Wykonawc ą”, 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………..………….. 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o 

wartości nie przekraczającej równowartość 209.000 euro - zgodnie art. 39 - 46 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164, z późn. zm.) - w trybie przetargu nieograniczonego  

o następującej treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu …………………… – zwane dalej 

Towarem. Asortyment, szacunkową ilość oraz ceny Towaru w czasie obowiązywania umowy 

określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Wartość przedmiotu umowy wynosi …………… zł (słownie: 

……………………………………………) netto, stawka podatku VAT ……, wartość brutto 

…………… zł (słownie: ………………………………złotych 00/100 groszy). Strony zgodnie 

oświadczają, że do cen netto wskazanych w załączniku numer 1 doliczany będzie należny 

podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z dnia złożenia zamówienia. 

3. Sprzedaż towaru, o którym mowa w ust. 1 następować będzie sukcesywnie, na podstawie 

zamówień Zamawiającego określających dla każdej partii towaru – jego rodzaj, ilość oraz termin 

dostawy (data: dzień, miesiąc i rok). Zamówienia będą przekazywane telefonicznie lub e’mailem 

na nr tel…………./ e’mail - z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Wykonawca będzie 
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potwierdzać przyjęcie zamówienia telefonicznie nr tel. 48/6649160 lub e’mailem kuchnia@pcmg.pl   

niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia Towaru codziennie w terminie uzgodnionym z 

upoważnioną osobą przez Zamawiaj ącego , w godz. 6.30 – 8.00, oraz do jego wniesienia do 

pomieszczeń wskazanych przez w/w osobę.  Stwierdzenie podczas odbioru, że dostarczony 

Towar nie spełnia wymagań dotyczących przydatności stanowić będzie podstawę do odmowy 

przyjęcia tego Towaru.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do awaryjnych dostaw Towaru obejmujących dodatkowe, nie 

planowane zamówienia na telefon nr …………………… Zamówienie zostanie potwierdzone 

telefonicznie nr tel. 48/6649160 lub e’mailem kuchnia@pcmg.pl.  

W przypadku dostaw awaryjnych Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć towar w ciągu 1 

dnia roboczego (poniedziałek – piątek) od momentu otrzymania zgłoszenia. Zasady przyjęcia ww. 

Towaru określone są w § 2 ust. 2.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy wykonanej po upływie terminu 

wskazanego w ust. 3 i 5 z zastrzeżeniem § 5.  

7. Wykonawca musi zapewnić, aby dostarczane produkty nie zawierały w swoim składzie substancji 

/ zanieczyszczeń w ilościach przekraczających dopuszczalne limity zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. (azotany, 

mikotoksyny, metale, WWA,dioksyny), 

• Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów 

mikrobiologicznych (Salmonella, E. Coli, Enterotoksyny gronkowcowe,  Listeria M., 

beztlenowe laseczki przetrwalnikujące, liczba bakterii tlenowych, Enterobacter iaceae, 

Gronkowiec koagulazododatni,), 

• Rozporządzeniem WE Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 

2004r. (tworzywa sztuczne opakowania). 

 

§ 2. 

1. Miejscem wydania Towaru będzie siedziba Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczać 

Towar do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt oraz ponosić ryzyko 

przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu jego wydania Zamawiającemu. 

2. Odbiór każdej partii Towaru następował będzie na podstawie Instrukcji Przyjęcia Towaru 

stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. Dostawa towaru zostanie potwierdzona na piśmie przez 

osobę upoważnioną przez Zamawiającego.  

§ 3. 

1. Strony zgodnie ustanawiają miesiąc kalendarzowy jako okres rozliczeniowy.  

2. Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego Wykonawca wystawi i doręczy Zamawiającemu 

fakturę obejmującą należność za wykonane w tym okresie rozliczeniowym dostawy. 
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3. Zamawiający zapłaci należność, o której mowa w ust. 2, w terminie ……… dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane w 

fakturze.  

4. Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 4. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości towaru z zachowaniem cen 

jednostkowych określonych w załączniku nr 1. 

 

§ 5. 

W przypadku stwierdzenia wad Towaru (w tym w szczególności w zakresie terminu przydatności do 

spożycia krótszego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ dla poszczególnych produktów, 

naruszenia opakowania, jego zniszczenia uszkodzenia itp.)  lub braków ilościowych dostarczanego 

Towaru Wykonawca wymieni nieodpłatnie Towar wadliwy na wolny od wad lub dostarczy nieodpłatnie 

brakującą ilość Towaru w terminie 1 dnia roboczego (poniedziałek – piątek) od momentu otrzymania 

reklamacji faksem. 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umown ą: 

a) w przypadku opóźnienia w dostawie towaru w stosunku do terminu wskazanego zgodnie z § 1 

ust. 3 – w wysokości 5 % wartości netto nie dostarczonego w terminie Towaru; 

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązków określonych w § 5 – w wysokości 10 % 

ustalonej wartości Towaru reklamowanego, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

c) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiaj ącego  z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy  – w wysokości 25 % wartości umowy netto wskazanej w § 1 ust. 2, 

d) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawc ę z przyczyn leżących po jego stronie - 

w wysokości 25 % wartości umowy netto wskazanej w § 1 ust. 2.  

2. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiaj ącego  przewyższy kwotę kar umownych będzie on 

uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy  – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego - 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody. 

3. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3 

Zamawiaj ący  zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

4. Zamawiaj ący  uprawniony jest do potrącania kar umownych ze wszystkich należności 

przysługujących Wykonawcy  od Zamawiaj ącego.  O naliczeniu kary umownej Zamawiający 

zobowiązany jest poinformować faksem/pisemnie Wykonawcę podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne. Wykonawca może ustosunkować się do ww. pisma w terminie 3 dni od dnia jego 

otrzymania – wskazując podstawy braku naliczenia kar umownych. Brak informacji od Wykonawcy 

w ww. terminie uznaje się za akceptację podstaw do naliczenia kary umownej.  
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§ 7. 

1.  Strony uzgadniają, że przedmiot umowy zostanie wykonany przez: 

1.1.Wykonawcę osobiście;  
1.2. Wykonawcę osobiście, za wyjątkiem części zamówienia powierzonej podwykonawcy lub  

podwykonawcom w zakresie ……………………….. 1 
 

§ 8. 

Wykonawca nie jest uprawniony do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy na osoby trzecie. 

 

§ 9. 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 12 mies ięcy od dnia ………..……… lub do 

wcześniejszego wyczerpania warto ści przedmiotu umowy. 

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1 (jedno) – 

miesięcznego okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zamawiaj ący  ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca  

rażąco będzie naruszał postanowienia §1 ust. 3 i 4 i § 5 lub będzie dostarczał przedmioty 

zamówienia nie odpowiadające opisowi zawartemu w załączniku numer 1. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozwiązywał sąd miejscowo i rzeczowo 

właściwy dla siedziby Zamawiaj ącego.   

§10. 

1.  Wykonawca  zobowiązany jest do nieujawniania wszelkich informacji uzyskanych od 

Zamawiaj ącego  w związku z realizacją niniejszej umowy, pochodzących od Zamawiaj ącego,  

instytucji publicznych, samorządowych jednostek organizacyjnych lub osób związanych z 

Zamawiaj ącym  jakimkolwiek stosunkiem faktycznym lub prawnym, a także przestrzegania 

przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów dotyczących informacji prawnie 

chronionych. 

2.  Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 jest nieograniczony w czasie. Jego uchylenia w każdym 

czasie w całości lub części może dokonać Zamawiaj ący  w formie pisemnej.  

3. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych (t. 

jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze. zm.) oraz inne przepisy odnoszące się do przedmiotu umowy. 

4.   Załącznik numer 1 i 2 stanowi ą integraln ą część umowy.   

                                                           
1 Jeśli dotyczy  
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§ 11. 

Przelew wierzytelności powstałych na podstawie niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiaj ącego  
wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

 

§ 12. 

1. Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, dla swej ważności, wymagają zgody obu stron 

wyrażonej w formie pisemnej – z zastrzeżeniem danych osób i danych wskazanych w ust. 2.  

O zmianach tych danych strony będą się informowały pisemnie/faksem w terminie 3 dni od ich 

wystąpienia.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że osobą uprawnioną: 

a) do kontaktu z Wykonawc ą po stronie Zamawiaj ącego  jest – p. Wioletta Sowińska,  

     tel. (48) 664-91-60; 

b) do kontaktu z Zamawiaj ącym po stronie Wykonawcy  jest – …………………….., tel. …………... 

 

§ 13. 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

Załączniki do umowy:  

1) formularz cenowy; 

2) Instrukcja przyj ęcia towaru. 

 

Akceptuję pod względem finansowym: ………………………………………………. 
                                                                 (podpis Głównego Księgowego) 

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 

 

………………………………….  ....................................... 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Renata Kazusek 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ………..   

 

 

INSTRUKCJA PRZYJĘCIA TOWARU 

 

Wszystkie dostawy do zakładu przywożone są służbowym transportem danego dostawcy 

 

1. Przy każdej dostawie osoba przyjmująca towar ma obowiązek skontrolować partię dostawy i 

udokumentować to na „protokole odbioru” dostarczonym przez dostawcę. 

2.  Podczas odbioru pracownik odpowiedzialny za przyjmowanie towaru powinien dokonać oceny 

wizualnej stanu opakowań, w których surowce zostały dostarczone oraz ich stanu higienicznego. 

3.  Do magazynu należy przyjąć tylko takie artykuły spożywcze, których opakowania jednostkowe nie 

wskazują oznak: zawilgocenia, uszkodzenia mechanicznego, uszkodzenia lub zanieczyszczenia 

przez szkodniki, braku szczelności itp. 

4. Obowiązkiem pracownika jest dokonać wstępnej oceny towaru czy nie wykazuje żadnych oznak 

zepsucia, skażenia, zanieczyszczenia lub w inny sposób stanowiących potencjalne zagrożenie dla 

zdrowia konsumenta. 

5.  Należy mieć pewność, że przyjmowana żywność nie uległa rozmrożeniu, ani nie została narażona 

na działanie temperatury przekraczającej zalecenia producenta. 

6. Sprawdzeniu podlega: ilość, jakość, data przydatności do spożycia, data minimalnej trwałości 

towaru, temperatura towaru. 

7. Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić „świadectwo jakości”, 

certyfikaty. 

8. Ponadto, Zamawiający ma prawo kontrolować: 

- stan higieniczny samochodu, 

- higienę osobistą dostawcy – kierowcy, 

- stan opakowań, 

9. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w jakości towaru Zamawiający po wypełnieniu „Karty 
reklamacji towaru” ma prawo zwrócić towar Wykonawcy.  


