
 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  

WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE,  

O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ WYRAŻONA W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ  

750 000 EURO.  
 

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia 

dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie 

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) 
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I. Informacja o Zamawiającym. 
1. Zamawiającym jest: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna 

(adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo). 
2. NIP 7772754458, REGON 634552438. 
3. Strona internetowa: http://szpitalwpuszczykowie.com.pl/ 
4. Numer telefonu: 61 89 84 000, numer faksu 61 89 84 056. 
 
II. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Specjalista ds. zamówień publicznych – Robert Rosół 
numer telefonu: 61 8984093  
numer faksu: 61 89 84 056 
adres email: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl 

2. Informacje udzielane są w godz. 700–1435 w dni robocze (poniedziałek-piątek).  
 

III. Zasady prowadzenia postępowania. 
1. Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest:  

1) zgodnie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą  
oraz  

2) na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu – dalej zwanym Ogłoszeniem. 
2. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych za wyjątkiem przepisu art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy.  
 

IV. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. 
1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), o ile spełniają warunki 
określone w Ogłoszeniu. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej (Konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do 
zawarcia umowy. Oryginał pełnomocnictwa musi być załączony do oferty. 

4. Wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 
wniesienie wadium oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy (art. 366 Kodeksu 
cywilnego). 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) jeden z Wykonawców musi spełnić samodzielnie warunek wskazany w  rozdz. VII ust. 1 pkt 3, 
2) natomiast spełnianie pozostałych warunków, wymienionych w rozdz. VII ust. 1, Wykonawcy 

wykazują wspólnie. 
6. W przypadku złożenia przez Wykonawców oferty wspólnej, do oferty należy dołączyć wszystkie 

oświadczenia i dokumenty, dotyczące każdego Wykonawcy z osobna, wchodzące w skład 
wspólnej oferty. 
 

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku 

polskim, zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego  rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. 
poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615): 
1) osobiście lub w formie pisemnej na adres: 
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Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., ul. Kraszewskiego 6, 62-041 
Puszczykowo, Kancelaria;  

2) faksem na numer: 61 89 84 056; 
3) elektronicznie na adres email: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl. 

2. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak 
sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez 
Zamawiającego. Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: Szp.12/31/17.  

3. W przypadku porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną, za prawidłowo przekazany 
dokument (oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, informację) Zamawiający uważa przekazanie 
(przesłanie) skanu danego dokumentu. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze 
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, iż: 
1) oferta pod rygorem nieważności musi być złożone w formie pisemnej, 
2) oświadczenia, o których mowa w Ogłoszeniu dotyczące Wykonawcy, składane muszą być w 

oryginale, 
3) dokumenty, o których mowa w Ogłoszeniu, inne niż oferta o której mowa w pkt 1, składane 

muszą być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 
4) poświadczenia za zgodność z oryginałem następują w formie pisemnej, 
5) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
VI. Opis przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji 

całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia został zamieszczony w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia (Opis przedmiotu zamówienia) 
oraz w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia (Wzór umowy).  

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. CPV:  
55322000-3 Usługi gotowania posiłków 
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 
55320000-9 Usługi podawania posiłków 
55521200-0 Usługi dowożenia posiłków 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych. 
4. Zamawiający umożliwi Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej Szpitala i jego otoczenia w dniu 25 

października 2017 r. o godz. 10:00. Zamawiający na potrzeby wizji lokalnej dokona rejestracji 
uczestników wizji lokalnej. Rejestracji można dokonać przesyłając zgłoszenie (zawierające nazwę 
firmy, imiona i nazwiska uczestników) na adres e-mail: przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl. 

5. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące, tj. od 24 grudnia 2017 r. do 24 grudnia 2019 r., lub do 
wyczerpania środków finansowych. 

 
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą iż:  

1) Podmiot, w którym będą przygotowywane posiłki:  
a) wpisany jest do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  
b) posiada ważną decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności 
gastronomicznej. Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 149); 
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c) posiada certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenie wdrożenia systemu HACCP 
wystawione przez organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności. 

2) Środek transportu przeznaczony do przewozu posiłków został dopuszczony do użytkowania 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

3) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności 
jest krótszy w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonuje, co najmniej 2 usługi (każda w ramach odrębnej umowy) w zakresie przygotowania 
i dystrybucji całodziennego wyżywienia pacjentów dla podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda. 

4) Dysponują lub będą dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć 
w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej: 1 kucharzem i 1 dietetykiem posiadającymi 
odpowiednie uprawnienia (świadectwa ukończenia szkoły gastronomicznej i spożywczej) oraz 
1 osobę nadzorująco-koordynującą posiadającą wykształcenie gastronomiczne i minimum 
roczne doświadczenie w nadzorze nad pracownikami związanymi z usługami żywienia 
w obiektach służby zdrowia (szpitale, zakłady opieki medycznej). 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania 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 2016 r. poz. 1574, 1579, 
1948 i 2260) 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 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791);  

2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz.U. poz. 553, ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

b) charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny,  

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769);  

3) 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 ust. 2;  

4) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  

5) będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się 
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

6) wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 
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7) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia. 

3. Zamawiający nie dopuszcza aby Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
polegał na zasobach podmiotów trzecich. 

4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć: 
1) wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do 

Ogłoszenia; 
2) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-4, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Ogłoszenia wraz z dowodami 
potwierdzającymi należyte wykonanie usług; 

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których 
mowa w ust. 2 pkt 1-7 – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Ogłoszenia; 

4) zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli właściwego Państwowego 
Inspektora Sanitarnego; 

5) decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład (firmę) do 
prowadzenia działalności na rynku spożywczym; 

6) certyfikat systemu HACCP lub potwierdzenia wdrożenia systemu HACCP wystawione przez 
organy uprawnione do urzędowej kontroli żywności; 

7) decyzję właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego kwalifikującą pojazd/pojazdy do 
transportu żywności; 

8) wykaz wykonanych usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; 

9) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o dysponowaniu tymi osobami; 

10) pełnomocnictwo:  
a) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 

pełnomocnictwo podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania 
których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania). Pełnomocnictwo należy 
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 

b) oferta musi być podpisana przez pełnomocnika/osobę umocowaną do reprezentowania 
Wykonawcy. 
 

VIII. Zasady przygotowania oferty. 
1. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona zgodnie 

z wymogami określonymi w Ogłoszeniu. 
2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich 
ofert złożonych przez danego wykonawcę. 

3. Oferta oraz wszelkie dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu muszą spełniać 
następujące wymogi: 
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1) oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 
na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie czytelnym pismem; 

2) formularz oferty i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również 
te złożone na załączonych wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się 
własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do 
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy, określoną w dokumencie 
rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej; 

3) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy; 

4) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami 
poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), oraz muszą być one 
sporządzone w języku polskim, chyba że Ogłoszenie stanowi inaczej; 

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. Oznacza to, że każdy z Wykonawców poświadcza za 
zgodność z oryginałem wyłącznie te dokumenty, które dotyczą tego Wykonawcy. 

6) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę, 

7) określone w Ogłoszeniu dokumenty składające się na ofertę muszą być sporządzone 
wg wzorów i wymogów postępowania, 

8) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski, oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. 

4. Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami oraz połączenie w sposób trwały 
wszystkich kart oferty i załączników. 

5. 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 O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (t. j. Dz. U. z 2003r nr 153 
poz. 1503 ze zm.) i dołączone odrębnie do oferty, lecz w tym samym opakowaniu co oferta. 

6. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest dołączyć do oferty 
pisemne uzasadnienie odnośnie do charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma 
na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), tj. że 
zastrzeżona informacja: 
1) ma charakter techniczny, technologiczny, lub organizacyjny przedsiębiorstwa, 
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

7. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, o którym mowa 
w ust. 7, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie 
przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą 
informacji. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o stwierdzeniu bezskuteczności 
zastrzeżenia oraz ujawni zastrzeżone informacje. W takim przypadku wykonawca nie będzie 
dochodził jakichkolwiek roszczeń w stosunku do zamawiającego. 

8. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie). Opakowanie 
należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. 
ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo, Kancelaria 

OFERTA 
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Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla 
pacjentów Szpitala w Puszczykowie 

postępowanie o numerze: Szp.12/31/17 
Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 10:00 

NIE OTWIERAĆ PRZED 9 listopada 2017 r. godz. 10:30 
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
10. W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej firmy (np. kurierskiej) 

niezależnie od oznakowania wskazanego w ust. 9, na nalepce adresowej/liście przewozowym na 
opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się obok wskazania adresata co 
najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się oferta z podaniem numeru sprawy oraz do której 
godziny musi ona zostać złożona (np. dostarczyć do godz. 10:00). Niezastosowanie się do 
niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w 
konsekwencji niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Wykonawca 
ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania. 

11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
a Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
IX. Termin związania ofertą. 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
4. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 
 
X. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 40 000,00 zł. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu.  
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Szpitala w Puszczykowie 
im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo): 
Bank Handlowy w Warszawie S.A.  
Numer rachunku 85 1030 1247 0000 0000 8977 9006, 
z adnotacją: 
Wadium w postępowaniu pn. Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dystrybucji 
całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie – oznaczenie sprawy: 
Szp.12/31/17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się 
moment uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje na rachunku bankowym. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 
potwierdzenie lub kserokopię wpłaty wadium. 

5. Wadium wnoszone w poręczeniu lub gwarancji.  
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1) W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniu lub gwarancji, oryginał dokumentu 
(poręczenia lub gwarancji) należy dołączyć do składanej oferty w osobnej kopercie 
oznakowanej: Wadium w postępowaniu pn. Świadczenie usług w zakresie przygotowania 
i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Puszczykowie – 
oznaczenie sprawy: Szp.12/31/17.  

2) Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać 
bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej 
kwoty wadium, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty 
wymaganej kwoty wadium, powstałe na skutek następujących okoliczności:  
a) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

i. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w ofercie, 

ii. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
iii. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy; 
b) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po 

jego stronie, nie uzupełni oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w rozdz. VII ust. 1 Ogłoszenia, oświadczeń, o których mowa w rozdz. VII 
ust. 4 pkt 2 i 3 Ogłoszenia lub pełnomocnictw, co spowoduje brak możliwości wybrania 
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

3) W dokumencie tym gwarant (poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od 
spełnienia przez beneficjenta (Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.) 
dodatkowych warunków (np. żądanie wezwania zapłaty za pośrednictwem banku 
prowadzącego rachunek Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A., albo 
żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do 
osób umocowanych do występowania w imieniu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A., albo żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy 
kurierem) albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego 
umocowanie osób do występowania w imieniu Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. z żądaniem zapłaty). 

6. Zamawiający zwróci wadium: 
1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po zawarciu umowy lub unieważnieniu postępowania, 
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 
upływem terminu składania ofert; 

4) jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca którego oferta została 
wybrana: 
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 
8. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz w wymaganej wysokości i formie skutkuje 

odrzuceniem oferty Wykonawcy. 
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9. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji sporządzonej w języku obcym, 
Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

10. Wadium wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(Konsorcjum) wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawiona na wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (a nie na jednego czy kilku 
spośród nich).  

 
XI. Sposób udzielania wyjaśnień i modyfikacja treści Ogłoszenia. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapisów 

niniejszej Ogłoszenia. Wniosek taki należy przesłać na adres email: 
przetargi@szpitalwpuszczykowie.com.pl. 

2. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jeśli wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia 30 października 2017 r. 

3. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej: 
http://szpitalwpuszczykowie.com.pl/pl/zamowienia-publiczne, bez ujawniania źródła zapytania. 

4. Jeżeli złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie: 
1) wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, 
2) dotyczy kwestii wcześniej wyjaśnionych przez Zamawiającego, 
3) nie dotyczy wyjaśnienia treści Ogłoszenia lecz jest postulatem Wykonawcy dotyczącym innych 

kwestii 
– w takim przypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

5. Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania nastąpią rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia 
a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść późniejszego (pisma) 
oświadczenia Zamawiającego. 

6. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować 
treść Ogłoszenia. 

7. Dokonaną w ust. 6 modyfikację Zamawiający opublikuje na stronie internetowej: 
http://szpitalwpuszczykowie.com.pl/pl/zamowienia-publiczne. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia, Zamawiający uzna, iż niezbędny jest Wykonawcom 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin 
składania ofert. W takim przypadku przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

 
XII. Sposób obliczenia ceny oferty. 
1. Wykonawca dokonuje obliczenia ceny zgodnie z zasadami określonymi w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 1 do Ogłoszenia). 
2. Oferowana cena obejmuje wszystkie koszty i opłaty towarzyszące wykonaniu umowy jakie mogą 

powstać w związku z realizacją zamówienia, w tym m. in. koszty podatku od towarów i usług, 
koszty przygotowania posiłków, transportu, rozładunku i dystrybucji oraz usuwaniu naczyń, 
odpadów pokonsumpcyjnych po zakończeniu spotkań. Cena realizacji zamówienia ustalona 
w wyniku postępowania nie może ulec podwyższeniu w trakcie trwania umowy. W związku 
z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia w perspektywie 24 miesięcy.  

3. Wszystkie wartości powinny być podane w PLN i liczone z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  

4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę bez oferowania rozwiązań wariantowych. 
5. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, 

z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona oraz inne omyłki polegające 
na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert (niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona), w tym w szczególności 
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w następujący sposób: jeżeli cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i cenę jednostkową. 

6. Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z: 
1) wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 
2) kosztami pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

– Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera 
rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski 
(PLN). 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę dostawy, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 
 

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
1. Miejsce i termin składania ofert: 

1) miejsce składania ofert: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.,  
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo, Kancelaria; 

2) termin składania ofert: do dnia 9 listopada 2017 r., do godz. 10:00. 
2. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Zamawiającego.  
3. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) miejsce otwarcia ofert: Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.,  
ul. Kraszewskiego 11, 62-041 Puszczykowo, Sala Wykładowa; 

2) termin otwarcia ofert: w dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 10:30. 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy (firmy), adresy Wykonawców oraz ceny. 
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  

w ofertach. 
8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i  zwróci ją 

w terminie 14 dni. 
 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną. 
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert: 

kryterium Cena: 
1) znaczenie kryterium – 100 pkt; 
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2) opis sposobu oceny ofert według kryterium Ceny: 
Lcena = (Cmin / C) x 100 pkt 
gdzie: 
Lcena – liczba uzyskanych punktów dla kryterium Cena ocenianej oferty 
Cmin – cena brutto najtańszej oferty 
C – cena brutto ocenianej oferty 

 
XV. Rozstrzygnięcie postępowania. 
1. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez 

Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VII albo którzy złożyli 
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa.  

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzupełnienia wadium i formularza ofertowego.  
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany złożonej oferty, z zastrzeżeniem 
zasad poprawiania oczywistej omyłki.  

4. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy: 
1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych rozdz. VII ust. 1, 
2) który podlega wykluczeniu, zgodnie z rozdz. VII ust. 2, 
3) który pomimo wezwania do uzupełnienia, w terminie wskazanym w wezwaniu, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających warunki udziału lub innych dokumentów 
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

4) oferta jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu, 
5) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, 
6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na 

zasadach określonych w Ogłoszeniu, 
7) oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu, 
8) Wykonawca nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia. 

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu oferty, Zamawiający niezwłocznie poinformuje, 
drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej, wszystkich Wykonawców, 
którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. 
 

XVI. Udzielenie zamówienia. 
1. Zamawiający udzieli zamówienia (podpisze umowę z Wykonawcą) Wykonawcy, którego oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym postępowaniu i została oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

2. Zamawiający w przypadku udzieleniu zamówienia zamieści informacje na stronie internetowej: 
http://szpitalwpuszczykowie.com.pl/pl/zamowienia-publiczne, podając nazwę albo imię i nazwisko 
podmiotu z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego oraz wartość umowy. 

3. Zamawiający nie udzieli zamówienia, jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4. W przypadku nieudzielenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
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Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, nie przysługuje roszczenie o zwrot 
kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

5. W przypadku nieudzielenia zamówienia, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.  
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert.  

 
XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy składa: 
1) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik; 
2) kopię polisy OC – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia przez cały 
okres realizacji umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość umowy; 

3) kopię umowy na odbiór i utylizację odpadów; 
4) zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi 

zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w jednej lub w kilku 

następujących formach:  
1) pieniądzu,  
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
3) gwarancjach bankowych,  
4) gwarancjach ubezpieczeniowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w innych formach.  

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 85 1030 1247 0000 0000 8977 9006 (Bank 
Handlowy w Warszawie S.A.) z adnotacją: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zawieranej w wyniku przeprowadzonego postępowania pn. Świadczenie usług w zakresie 
przygotowania i dystrybucji całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala 
w Puszczykowie – Szp.12/31/17. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne 
z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na 
rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego). 

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz (oryginał dokumentu 
poręczenia lub gwarancji) należy złożyć w Kancelarii Szpitala w Puszczykowie im. Prof. S.T. 
Dąbrowskiego S.A. (adres: ul. Kraszewskiego 11, 62-040 Puszczykowo). Treść dokumentu 
poręczenia/gwarancji winna zawierać zobowiązanie podmiotu wystawiającego do nieodwołalnej 
i bezwarunkowej wypłaty na rzecz Zamawiającego każdej kwoty (do maksymalnej wysokości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy) po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania lub 
wezwania do zapłaty i zawierającego oświadczenie o niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań 
wobec Zamawiającego wynikających z zawartej Umowy. 
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W dokumencie tym gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia 
przez beneficjenta (Zamawiający) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania do 
zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, albo żądania 
potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób 
umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego, albo żądanie złożenia wezwania np. 
tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo przedłożenia dodatkowych dokumentów 
(oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu 
Zamawiającego z żądaniem zapłaty). 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 
kilka form, o których mowa w ust. 2. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach określonych w projekcie umowy. 
 
 
XIX. Wykaz załączników do Ogłoszenia: 
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy, 
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, 
Załącznik nr 3 – wzór umowy, 
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr 6 – wzór wykazu usług, 
Załącznik nr 7 – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.  
. 
 


