
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL POWIATOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871547899

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szewska 23

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalchelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalchelmza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8a168228-6163-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00324177/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-21 09:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00324177/01 z dnia 2021-12-21

2021-12-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/, http://www.szpitalchelmza.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, https://epuap.gov.pl/wps/portal zamowienia@szpitalchelmza.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Szczegółowy zakres został zawarty w SWZ2. 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 oraz poczty elektronicznej zamowienia@szpitalchelmza.pl
3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy jest:
Pani Renata Remus tel. 052/ 33-60-508 email zamowienia@szpitalchelmza.pl
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”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Maksymalny rozmiar wiadomości przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej
zamowienia@szpitalchelmza.pl wynosi 20 MB
9. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr
2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247), zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów danych: .pdf .odt .doc .docx .xls .xlsx .pptx ze
szczególnym wskazaniem na .pdf
11. W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
rozszerzeń: .zip lub .7Z
12. Wśród rozszerzeń powszechnych, a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
13. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
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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,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a
następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji
użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
16. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy Sp. z o.o.
ul. Szewska 23 87-140 Chełmża
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych a tel. 795 587 015 e-mail szpitalchelmza.abi@gmail.com
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od stycznia roku
następnego po zakończeniu realizacji umowy lub unieważnieniu postępowania, z zastrzeżeniem że w
przypadku współfinansowania zamówienia ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu RPO WK-P
2014-2020 Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji przez okres dwóch lat od
dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P do Komisji
Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego
projektu. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako
najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy).
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. 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 (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników);
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzaniadanych
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osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 1
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00324177/01 z dnia 2021-12-21

2021-12-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 1

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży
wykonawca, który otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które
zostały określone w Rozdziale 19 SWZ z danej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 2
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
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oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 2

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży
wykonawca, który otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które
zostały określone w Rozdziale 19 SWZ z danej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 3
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
kreślony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną

4.2.6.) Główny kod CPV: 03212100-1 - Ziemniaki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
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których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 3

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży
wykonawca, który otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które
zostały określone w Rozdziale 19 SWZ z danej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 4
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Zakres zamawianego asortymentu został
określony w opisie zamówienia w którym została wskazana minimalna jak i maksymalna ilość
zamawianego asortymentu. Przy ocenie złożonej oferty, zamawiający będzie oceniał wartość
oferty dotyczącej maksymalnego zakresu prawa opcji. Ze względu na specyfikę zamówienia,
ilość zamawianego asortymentu uzależniona będzie od faktycznej liczby pacjentów
przebywających w szpitalu, w szczególności dotyczy to pacjentów zakażonych COVID-19,
których potencjalna liczba jest trudna do oszacowania ze względu na trudną sytuację
pandemiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – do SWZ. - pakiet nr 4
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży
wykonawca, który otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które
zostały określone w Rozdziale 19 SWZ z danej części zamówienia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie dla pakietów nr 1, nr 2, nr 4 

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca załączy w zakresie pakietu nr 3
wypis z Polskiego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcje
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Pakiet nr 1 
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1. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – zrealizował jedna dostawę o wartości minimum 130 000,00 zł brutto, której
przedmiotem była dostawa mleka i przetworów mlecznych 
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o
wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP zaświadczenie
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zarządzania jakością ) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).

Pakiet nr 2 
1. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – zrealizował jedna dostawę o wartości minimum 80 000,00 zł brutto, której
przedmiotem była dostawa wędlin, mięsa i drobiu
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o
wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP zaświadczenie
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zarządzania jakością ) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).
3. karty danych technicznych wystawionych przez producenta lub innych materiałów
informacyjnych producenta oferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim,
umożliwiających weryfikację obligatoryjnych parametrów lub funkcji wymaganych przez
Zamawiającego. Wskazane jest, aby parametry techniczne prezentowane w załączonych
prospektach odpowiadały parametrom technicznym opisanym w Załączniku nr 1 do SWZ Jeżeli
w karcie danych technicznych, katalogu produktu brakuje opisu danej funkcji lub wartości
parametru przedmiotu zamówienia, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów
producenta, na podstawie których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu
funkcji lub wartości danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 
1. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – zrealizował jedna dostawę o wartości minimum 20 000,00 zł brutto, której
przedmiotem była dostawa ziemniaków
Pakiet nr 4 
1. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – zrealizował jedna dostawę o wartości minimum 50 000,00 zł brutto, której
przedmiotem była dostawa warzyw i owoców
2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o
wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP zaświadczenie
niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zarządzania jakością ) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Pakiet nr 1 
1) Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ 
2) Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zarządzania jakością) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).
Pakiet nr 2 
1) Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ 
2) Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zarządzania jakością) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).
Pakiet nr 3 
1) Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ
2) 2) wypis z Polskiego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcje Ochrony
Roślin i Nasiennictwa, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej 
Pakiet nr 4 
1) Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ 
2) Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
określonych norm zarządzania jakością) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy (Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawcę oferty na wzorze
zamawiającego) – załącznik nr 2 do SWZ (załącznik nr 1 do umowy)
2) Oświadczenie wykonawcy stanowiące potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ;
3) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonych przez
zamawiającego w SWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby – załącznik nr 3 do SWZ;
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunki udziału w postępowaniu składa każdy z
wykonawców – załącznik nr 3 do SWZ;
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6
do SWZ; 
6) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu –
zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
7) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy (jeśli dotyczy): 
a. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
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rejestru.
b. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit. a, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a, zamawiający żąda od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy.
d. Zapis lit. c stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
e. Zapis lit. a-c stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
f. Pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i winno zostać opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
g. Jeśli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, wykonawca winien przekazać cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej – poświadczenia dokonuje mocodawca (odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby
lub podwykonawca) lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w Rozdziale IX punkt 1., składa każdy z wykonawców (załącznik nr 3 do SWZ).
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. 
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani
na wezwanie zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu (składa
każdy z nich) oraz podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (wykonawca, który wykazuje
spełnianie warunku). 
5. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiana
umowy jest dopuszczalna tylko w przypadkach określonych w art.455 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie : 
1) zmiany ceny - w przypadku zmiany stawki VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian. 
2) Zamawiający przewiduje skrócenie terminu obowiązywania umowy w przypadku
wcześniejszego zrealizowania maksymalnego zakresu zamówienia 
3) Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, maksymalnie
o 60 dni, w sytuacji w której nie uda się z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub
Wykonawcy zrealizować zakresu umowy w pierwotnie zakładanym terminie. Przyczynami tymi w
szczególności mogą być: siła wyższa, zmiany obowiązujących przepisów prawa, remonty,
przebudowy oddziałów, czasowe zawieszenie pracy szpitali lub oddziałów. zmiany umowy, w
zakresie o którym mowa wyżej wymagają formy pisemnego aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży wykonawca, który otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które zostały określone w Rozdziale 19 SWZ z danej części zamówienia
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę przedłoży wykonawca, który otrzyma największą liczbę uzyskanych punktów z tytułu kryterium oceny ofert, które zostały określone w Rozdziale 19 SWZ z danej części zamówienia
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pakiet nr 1  1)	Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ  2)	Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225). Pakiet nr 2  1)	Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ  2)	Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225). Pakiet nr 3  1) Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ 2) 2)	wypis z Polskiego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Państwową Inspekcje Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej  Pakiet nr 4  1)	Wykaz dostaw wykonanych, według wzoru - załącznik nr 4 do SWZ  2)	Oświadczenie o wdrożeniu i stosowaniu zasad systemu HACCP (lub certyfikat HACCP zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę określonych norm zarządzania jakością) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 171 poz. 1225).
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-29 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-27



