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Ropczyce 21.10.2021 r.  

 
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH  
ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 
39-100 ROPCZYCE  
woj. podkarpackie 
tel. /17/2218616 ; tel./fax.: /17/2218929  Internet: www.zozropczyce.pl 
NIP: 818-14-29-388 REGON: 69069211800000 
e-mail:  
zozropczyce@pro.onet.pl  
zaopatrzenie@zozropczyce.pl  
Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 
 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  ZN_2021_09 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
(SWZ)  

 
DLA 

PRZETARGU PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI 
NA DOSTAWY O WARTOŚCI POWYŻEJ 130 000 ZŁ. NETTO ORAZ PONIŻEJ 214 000 EURO 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

 
 

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  
2021/BZP 00241280/01 z dnia 2021-10-21 r. 

 
 

Dostawa produktów żywnościowych  
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ROZDZIAŁ I.  

Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. 

 
1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach 
Adres siedziby: 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54 
zwany dalej Zamawiającym 
 
2. Adres do korespondencji: 
tel.  17 2218 616 
fax: 17 2218 929 
e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl   
adres strony internetowej za pomocą, której Wykonawca składa swoją ofertę: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 

Identyfikator postępowania w mini portalu:  48c109ba-623f-44ce-9c74-0ee6b80ff2f7 

 
 

ROZDZIAŁ II.  

Tryb udzielania zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie 
art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129). zwanej dalej „UPzp”. 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
Ustawy Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 
przyznane 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
8. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych. 
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje określania wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w 

art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp 
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
12. Zamawiający nie wymaga realizacji zamówienia przez zakłady pracy chronionej, spółdzielnie socjalne, czy 

innych wykonawców objętych dyspozycją przepisu art. 94 ust. 1 ustawy. 
13. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy UPzp oraz akty wykonawcze. Natomiast  

w sprawach nieuregulowanych w powyższych przepisach, stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny  
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1170 z późn. zm.). 

14. Przez podmioty wspólnie ubiegające się udzielenie zamówienia, należy rozumieć (spółki cywilne/ konsorcja). 
 

ROZDZIAŁ III.  

Określenie przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych w VII Pakietach dla Kuchni 
międzyoddziałowej Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim.  

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez oferty częściowe rozumie się składanie ofert 
na poszczególne pakiety, przy czym częścią jest kompletny pakiet. 

Pakiet I   -    Pieczywo 
Pakiet II   -   Artykuły mięsne wieprzowe i drobiowe 

   Pakiet III -  Warzywa i owoce 
   Pakiet IV -  Produkty spożywcze suche 
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   Pakiet V -  Artykuły nabiałowe 
Pakiet VI -  Artykuły mrożone, ryba mrożona i przetwory rybne  
Pakiet VII - Jaja 

3. Kody CPV:  

Kod CPV:   
15800000-6 – Różne produkty spożywcze 
15810000-9  - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie 
15100000-9 – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 
15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty 
15500000-3 – Produkty mleczarskie  
15200000-0 – Ryby przetworzone i konserwowane 
03142500-3 - Jaja 

 
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Specyfikacji.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach 
(rodzajach) zamawianych produktów. 

6. Oferowane produkty żywnościowe muszą spełniać parametry jakościowe określone dla danego 
asortymentu przez PN, spełniać wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP 
 w zakładach żywienia zbiorowego. 

7. Dostarczana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem 
identyfikacyjnym oraz terminem przydatności do spożycia, umożliwiającym identyfikację artykułu 
spożywczego z danej partii produkcyjnej. 

8. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony odpowiednim środkiem transportu spełniającym wymagania 
sanitarne, w opakowaniach gwarantujących bezpieczny transport i magazynowanie. Osoba realizująca 
dostawę musi posiadać aktualną książeczkę zdrowia. 

9. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie  zgodnie z zasadami GHP/dobrej praktyki higienicznej/  
i wymogami HACCP, tj. każda partia dostarczanego asortymentu musi posiadać świadectwo jakości 
(Handlowy Dokument Identyfikacyjny).  

10. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej czy handlowej Zamawiający odmówi 
przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście i telefonicznie w dniu dostawy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić żywność nie spełniającą wymagań jakościowych na 
wolną od wad do 12 godzin od dnia i godziny zgłoszenia niezgodności.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia do Kuchni Międzyoddziałowej 
w Sędziszowie Małopolskim., ul. Wyspiańskiego 14 własnym transportem i na własny koszt oraz do 
rozładunku na magazyn.  

13. Dostawy odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego: 

Pakiet I – pieczywo: dostawa codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 6:00 – 6:30 
Pakiet II – art. mięsne wieprzowe i drobiowe: dostawa poniedziałek, środa, piątek w godz. 7:00 - 9:00 
Pakiet III – warzywa i owoce: dostawa poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, w okresie letnim tzn. 
01.06.- 31.08; w okresie zimowym  tzn. 01.09 - 31.05 dostawa poniedziałek, środa, piątek w godz. 7:00 – 9:00 
Pakiet IV – Produkty spożywcze suche: dostawa wtorek, czwartek w godz. 7:00 - 9:00 
Pakiet V – Art. nabiałowe: codziennie, w godz. 6:00 - 6:30 
Pakiet VI – Art. mrożone, ryba mrożona i przetwory rybne: dostawa środa godz. 7:00 - 9:00 
Pakiet VII – Jaja: dostawa wtorek, czwartek w godz. 7:00 - 9:00 
 

14. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej odpowiedzialności za jakość dostarczanego przedmiotu 
zamówienia. 
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ROZDZIAŁ IV.  

Termin realizacji zamówienia 
(dotyczy wszystkich części zamówienia) 

Sukcesywnie o okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.   
 

ROZDZIAŁ V.  

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 UPzp. (obligatoryjne podstawy wykluczenia) 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 
  1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa, 

f) 31  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo 
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) 32  wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł  

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego  
z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 109 UPzp (fakultatywne 
podstawy wykluczenia)w zakresie: 

1) ust.1 pkt. 4) UPzp w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 
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zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 UPzp. 
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 UPzp lub 

art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 UPzp, (w sytuacji kiedy podstawy wykluczenia zostały przewidziane w pkt. 2 
niniejszego rozdziału) jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 

nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie wykonawcy, 
b) zreorganizował personel, 
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie 

przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, oraz spełni wszystkie warunki o których mowa w art. 110 pkt. 2 UPzp. 
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 
 

ROZDZIAŁ VI.  

Warunki udziału 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu dotyczące: 

 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; zamawiający nie określa warunków w tym 
zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów; zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 
4) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

 

 
 

ROZDZIAŁ VII.  

Przedmiotowe środki dowodowe 

1. Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.  
 

 

ROZDZIAŁ VIII.  

Podmiotowe środki dowodowe 

1. Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia: 

1) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp  
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie jak we wzorze 
oświadczenia, które stanowią załącznik nr 2. 
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią 
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wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu. 

2) Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku 
podstaw wykluczenia. Informacje zawarte w wymaganym oświadczeniu stanowią tymczasowy dowód 

potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie w wskazanym 

przez Zamawiającego. 
 

ROZDZIAŁ IX.  

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia . 
3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani 
4. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie zamówienia. 
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 SWZ) części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzy „nie dotyczy” 
lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), 
Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane bez udziału Podwykonawców.  

 
 
 

ROZDZIAŁ X.  

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja). 

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Wykonawcy, o których mowa powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ XI.  

Udzielanie wyjaśnień treści SWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia 
(SWZ), kierując wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem: miniportalu: www.miniportal.gov.pl lub 
drogą mailową: zaopatrzenie@zozropczyce.pl 

2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań w formie edytowalnej, ponieważ skróci to czas udzielania 
wyjaśnień. 

3. 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 odpowiednio SWZ 
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa  
w pkt. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

mailto:zaopatrzenie@zozropczyce.pl
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5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 
3. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej lub stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa  
w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SWZ, 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
SWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie 
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 
ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieści informację na stronie 
internetowej Zamawiającego oraz stronie prowadzonego postępowania.. 

10. Jeżeli zmiana treści SWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 267 ust. 2  pkt.6) UPzp. 

 

ROZDZIAŁ XII.  

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej. 
 

 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu:- miniPortalu , który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/- ePUAPu, 
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal  

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji 
publicznej (ePUAP). 

4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty i formularza do komunikacji wynosi 150 MB.  

5. 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 Zamawiającego. 

6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami  
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

7. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

8. Zamawiający za każdym razem na swojej stronie internetowej zamieści bezpośredni link do mini portalu dla 
konkretnego postępowania. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w 
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

10.  Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email 
zozropczyce@pro.onet.pl  

11. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
1) w zakresie merytorycznym – Barbara Żuczek, e-mail: kuchnia@zozropczyce.pl 
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych Tomasz Baran e-mail: 
zaopatrzenie@zozropczyce.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:zozropczyce@pro.onet.pl
mailto:zaopatrzenie@zozropczyce.pl
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12. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w niniejszej SWZ. 
 

ROZDZIAŁ XIII.  

Wymagania dotyczące wadium. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 
 

ROZDZIAŁ XIV.  

Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 27.11.2021 r. 
2. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt 1, jednak nie dłużej niż 30 dni od 

dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w 
którym upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy 
niż 30 dni. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

ROZDZIAŁ XV.  

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wymagania podstawowe. 
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
3) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ. 
4) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione  przez Wykonawcę  

i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej formie z niniejszą SWZ. 
5) Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z 

informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą 
odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę 
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie  
o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 

6) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na każdym dokumencie wchodzącym w skład 
oferty –brak podpisu na którymkolwiek z dokumentów spowoduje odrzucenie oferty (rekomendowany 
format danych .doc, docx, .rtf, .pdf) ze szczególnym wskazaniem na pdf. 

7) W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający wymaga wykorzystywanie jednego z formatów: .zip 
7Z. 

8) Oferta, która zostanie złożona w innym formacie niż w/w zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 
1 pkt. 6 

9) Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a 
następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

10) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 
być czytelny. 

11) Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu 
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, 
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wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

13) Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

14)  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem  
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.  
 

2. Oferta musi zawierać  
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej SWZ 
2) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik Nr 2. 
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa    o współdziałaniu,  z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców  
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno 
być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
 

3. Oferta musi zagwarantować: 
 a) Okres stabilności oferowanych cen jednostkowych (bez ich podwyższania) – zgodnie z terminem 

oferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 b) Zmianę cen na niższe – w przypadku ich obniżenia. 

 c) Termin realizacji poszczególnych – sukcesywnych dostaw zgodnie z harmonogramem przedstawionym w 

części II SWZ tj. w opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy. 

 
 

 

                                                            ROZDZIAŁ XVI.  

Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy złożyć za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Korzystanie z miniportalu jest 
bezpłatne. 

2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

3. Identyfikator postępowania oraz link dla danego postępowania zawarty jest w Rozdziale I SWZ. Dane 
postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla 
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 
wniosku. 

5. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania.  

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 mini portalu. 

7. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA W DNIU 29.10.2021r. o godz. 10.00 
8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 
9. OTWARCIE OFERT NASTĄPI W DNIU   29.10.2021r o godz. 1100 . 
10. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu 

w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 
11. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwość otwarcia ofert  

w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 
12. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
13. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
14. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

ROZDZIAŁ XVII.  

Opis sposobu obliczenia ceny 

1.  Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu Ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ łącznej ceny ofertowej netto i brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia. 

2. Wartość brutto oferty należy obliczyć zgodnie z Formularzem Ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do 

SWZ. 

3. W Formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do: 

• Podania pozycji asortymentowej wchodzącej w skład pakietu (w odpowiednim wierszu tabeli) 

• Podania ceny jednostkowej netto oraz ceny jednostkowej brutto 

• Podania obowiązującej stawki podatku VAT [%] – dla danej pozycji w pakiecie; 

• Wyliczenia i podania wartości netto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez przeliczenie ceny 

jednostkowej netto przez ilość jednostek miar 

• Wyliczenia i podania wartości brutto w danej pozycji (wierszu tabeli) poprzez doliczenie wartości 

podatku VAT do wartości netto; 

4. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w SWZ. 

5. Ceny jednostkowe oraz cena oferty winny być określone przez Wykonawcę z uwzględnieniem 

ewentualnych upustów jakie wykonawca oferuje. 

6. Ceny jednostkowe oraz wartość muszą być wyrażone w jednostkach nie mniejszych niż grosze (nie 

dopuszcza się podania jednostek w tysięcznych częściach złotego). Zaokrągleń należy dokonywać w 

następujący sposób: 

• końcówki poniżej 0,5 grosza należy zaokrąglić w dół; 

• końcówki równe 0,5 grosza lub wyższe należy zaokrąglić w górę do pełnego grosza. 
7. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. 

z 2020r. poz. 106), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny 

kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takim przypadku Wykonawca, 

składając ofertę ma obowiązek: 

• poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania i Zamawiającego 
obowiązku podatkowego; 

• wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego; 

• wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego bez kwoty 
podatku; 

• wskazanie stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała 
zastosowanie. 

 

ROZDZIAŁ XVIII.  
Kryteria oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania, 
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

2. Oferty  zostaną ocenione przez Zamawiającego osobno w oparciu o następujące kryteria: 
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a) Cena – 60% = 60 pkt. 

 

Oferty zostaną przeliczone według wzoru:  

          najniższa oferowana cena brutto 
C=    ----------------------------------------              x 60 pkt  
          cena brutto ocenianej oferty  
 

b) Okres stabilności oferowanych cen (bez ich podwyższania) od daty zawarcia umowy - 40% = 40 pkt. 
 

Zamawiający przyzna punkty w kryterium Okres stabilności oferowanych cen od daty zawarcia umowy wg 
poniższej punktacji: 
                        12 miesięcy – 40 pkt 
                          6 miesięcy – 20 pkt 

 

Oferta zostanie  oceniona wg sumy punktów otrzymanych w  kryteriach  przedstawionych powyżej: 
 P = [Ilość pkt. cena - max. 60pkt] + [ilość pkt. Okres stabilności oferowanych cen od daty zawarcia umowy max - 
40pkt]. 
 

                             

15. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy  który otrzyma  najwyższą punktację w 
kryteriach oceny i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania. 

16. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 230 UPzp, w celu 
wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 
 

ROZDZIAŁ XIX.  

Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze 
oferty w  celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 UPzp,  

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. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie 
zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 
współpracę tych Wykonawców.  

5. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
6. W celu podpisania umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający prześle podpisane 3 egzemplarze umowy 

wraz z załącznikami do Wykonawcy drogą pocztową w formie papierowej, a Wykonawca odeśle dwa 
jednobrzmiące egzemplarze podpisane przez siebie umowy wraz z załącznikami. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zawarcia umowy w sprawie zamówienia lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych 
w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 
 
 

ROZDZIAŁ XX.  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
 

 

ROZDZIAŁ XXI.  



 
 111222   

Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwość jej zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym  
w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty  
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 
Załącznik do SWZ. 

4. Zmianę umowy podpisuję się, pod rygorem nieważności, przy zachowaniu formy pisemnej. 
 

ROZDZIAŁ XXII.  

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia.   

 
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz 

innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 505- 590). 

 

ROZDZIAŁ XXIII.  
Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO 

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 Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach, adres 
siedziby: ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54, 39-120 Ropczyce,  tel. 17 2218616 ; adres e-mail: 
zozropczyce@pro.onet.pl. 

▪ z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ropczycach  można 
skontaktować się pod numerem telefonu 17 2231714, adres e-mail: iod@zozropczyce.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 prowadzonym w trybie 
podstawowym bez negocjacji, znak sprawy: Zn_2021_09 na Dostawę produktów żywnościowych. 

▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 74 ust. ustawy z dnia 11 września 
2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.)”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 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; 
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− 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.  

− 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej 
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 
 

 

ROZDZIAŁ XXIV.  

      Spis załączników. 

Załącznikami do niniejszej SWZ:   

lll ...ppp...  
OOOzzznnnaaaccczzzeeennniiieee   

ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkkaaa    
NNNaaazzzwwwaaa   ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkkaaa    

111)))       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    111 Wzór Formularza Oferty. 

222)))       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr    222 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 

333)))       ZZZaaa łłłąąąccczzznnniiikkk    nnnrrr       333   Wzór umowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


