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Rozdział 1 
Informacje ogólne 

 
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji  Warunków Zamówienia jest mowa o: 
„Platformie Zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację 
procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej służące 
szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń, zwane dalej „Platformą” lub 
„Systemem” 

 
Rozdział 2 

Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Nazwa oraz adres Zamawiającego:  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
„Uzdrowisko Sopot” w Sopocie 
ul. B. Chrobrego 6/8 
81-756 Sopot  
Numer tel.: 58 551 63 31 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lesnik.sanatoria.com.pl 
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zozsopot.pl 

 
 
 

Rozdział 3 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia 
 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej 
zamawiającego: http://www.lesnik.sanatoria.com.pl oraz platformie E-zamówiający: 
https://uzdrowiskosopot.ezamawiajacy.pl 
 

 
 

Rozdział 4 
 Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
na podstawie art. 359 pkt. 2) w związku z art. 275 pkt.1) ustawy z dnia 11 września 2019 
r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej 
Ustawą Pzp, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 359 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp 
oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 
prowadzenia negocjacji.  
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3. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ, składa się niniejszy 
dokument wraz ze wszystkimi załącznikami. 

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SWZ, mają zastosowanie 
przepisy ustawy Pzp, akty wykonawcze do ustawy oraz pozostałe powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa. 

 
 

Rozdział 5 

Opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych i hotelowych w obiekcie 

2. Szczegółowe warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, realizacji, 
obowiązków zamawiającego i wykonawcy w zakresie wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz inne postanowienia zostały zawarte we wzorze umowy – Rozdział 7 
niniejszej SWZ. 

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 

55100000-1 usługi hotelarskie;  

55300000- 3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków. 

 

4. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie 
internetowej https://uzdrowiskosopot.ezamawiajacy.pl , oraz na stronie internetowej 
zamawiającego. 

5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. 

 

 
Rozdział 6 

Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od 
01.01.2022 do 31.12.2022 

 

Rozdział 7 

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu  

Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się Wykonawcę: 

1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego, 

2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

3. 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, 

4. 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, 

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

6. powierzenia wykonania 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), 

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

8. 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. Wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
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, 
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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; 

5. 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. 

Zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza 
się Wykonawcę: 

1. Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 
108 ust. 1 pkt 3 Pzp, 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 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2. Który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub 
prawa pracy: 

2.1 będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko 
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale 
XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach 
prawa obcego; 

2.2 będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny; 

2.3 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

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 lub 
wykroczenie, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b Pzp; 

4. W stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury; 
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5. Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

6. Jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można 
skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

7. Który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 
zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego 
lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, 
odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady; 

Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 

1.1 Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki 
udziału w postępowaniu  

8.1.1. dysponują obiektem hotelarskim spełniającym warunki:  
a) obiekt spełnia kryteria obiektu hotelowego zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie 
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie 

b) obiekt znajduje się w strefie uzdrowiskowej „A” miasta Sopot, 
c) obiekt jest zlokalizowany w odległości nie większej niż 500 metrów 

od basenu solankowego w Sopocie, 
d) obiekt dysponuje co najmniej 15 pokojami jednoosobowymi, 30 

dwuosobowymi, 8 trzyosobowymi i czteroosobowymi 
zapewniającymi min. 180 miejsc noclegowych, które zostaną oddane 
do dyspozycji Zamawiającego na warunkach opisanych w Rozdziale 8 
(wzór umowy) niniejszego ogłoszenia, 

e) wykonawca zapewni Zamawiającemu pomieszczenia zabiegowe 
przeznaczone do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych składające 
się z: 

1. min. 10 pomieszczeń o łącznej powierzchni 160 m2, 
2. dwóch sal wielofunkcyjnych (każda minimum o pow. 60 m2, a łączna 

powierzchnia nie może być mniejsza niż 140 m2), 
3. dodatkowego pomieszczenia przy jednej z sal wielofunkcyjnych na 

magazyn gimnastyczny, 
f) pomieszczenia na dyżurkę pielęgniarek, gabinetu zabiegowego                  

i dwóch pomieszczeń przeznaczonych na gabinety lekarskie.    

8.1.2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a 
jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) wykonał 
lub wykonuje co najmniej jedną usługę hotelowo-gastronomiczną przez okres 
6 miesięcy w sposób ciągły dla grupy co najmniej 170 osób na organizację i 
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obsługę usług hotelowo-gastronomicznych. 

a) Posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

b) Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne 

 

1.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie 
posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub 
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może 
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  

 

Rozdział 8 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zastaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ. 

2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed 
zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje z oferty dotyczące w szczególności 
Wykonawcy oraz wartości umowy. 

 
Rozdział 9 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 
elektronicznej 

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania 
sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: 
1.1. Elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: 

https://uzdrowiskosopot.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do 

Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść 
dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 
8-15 w dni robocze). W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu 
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich 
złożenia/wysłania na Platformie. 

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału: 
3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na 

subdomenie SPZOZ „UZDROWISKO SOPOT”                                                
https:// uzdrowiskosopot.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 
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3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany 
do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o 
możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada 
konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia 
hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika 
polecenie „zarejestruj się”.  

3.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z 
tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na 
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.  
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma 
informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas 
należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.  

3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności 
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za 
pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz 
informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki 
„Korespondencja”. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek 
należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub 
przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, 
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to 
otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot 
pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z 
obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie 
wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".  
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli  wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 
rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o 
dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem 
Platformy Zakupowej. 

6. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z 
zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą 
rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia 
dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 

7. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 
7.1. dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
7.2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie 
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wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie 
zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 

8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające 
pracę na Platformie Zakupowej tj.: 
8.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s; 
8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, 

procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac 
Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; 

8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w 
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 

8.4. Włączona obsługa JavaScript; 
8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 

9. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości 
do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, 
jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, 
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, 
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 

10. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: 
10.1. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny 

jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość 
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po 
upływie terminu otwarcia ofert. 

11. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim 
źródłem czasu.  

12. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: 
12.1. Składając  Ofertę w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium 

(poręczenia lub gwarancji) opatrzonego podpisem elektronicznym osób 
upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie 
w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". 

 
 

Rozdział 10 

Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

 Pani Joanna Napierała – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, procedury 
udzielenia zamówienia publicznego ( tel. 58 551 63 31),  

2. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z 
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej a pomocą platformy E-zamawiający 
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3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są 
istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także 
ofert 

 
Rozdział 11 

Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania oferta określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
oferta zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania oferta. 

 
Rozdział 12 

Opis sposobu przygotowania oferty 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na jedną część 
2. Składając Ofertę w postaci elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest złożyć za 

pośrednictwem Platformy podpisane przez osoby umocowane kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, dokumenty. 

3. Złożenie Formularza Oferty na Platformie przez Wykonawcę, który składa ofertę w 
postaci elektronicznej, Zamawiający uzna za wiążące. 

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ. Treść oferty 
musi odpowiadać treści SWZ. 

5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w 
postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem 
https:/uzdrowiskosopot.ezamawiajacy.pl  w zakładce „ OFERTY do dnia 06.12.2021 
r. do godz. 9.00 

6. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 
7. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. Oferta sporządzona w postaci elektronicznej powinna być 
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy 
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy 
organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie 
pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. 

8. Ofertę należy złożyć w następujący sposób: 
8.1. Wykonawca składa Ofertę poprzez: 
8.1.1. Wypełnienie Formularza Oferty  (informacje zawarte w SWZ)  
8.1.2. Dodanie w zakładce „OFERTY"  

dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ, - podpisanych 
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kwalifikowanym  podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym  przez osoby umocowane. Czynności określone w pkt 8 
realizowane są poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie 
docelowego pliku, który ma zostać wczytany.  

8.1.3. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego 
identyfikację.  

8.1.4. Złożenie oferty wraz z załącznikami następuje poprzez polecenie „Złóż 
ofertę".  

8.1.5. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy 
„Oferta została złożona” oraz wygenerowany raport ofert z zakładki „Oferty” 

8.1.6. O terminie złożenia Oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania 
transakcji na Platformie. 

8.1.7. Po zapisaniu, plik jest w Systemie zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił 
niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie 
„usuń". 

9. Po upływie terminu składania ofert, złożenie Oferty (załączników) nie będzie 
możliwe. 

10. Składając ofertę w postaci elektronicznej na Platformie dokumenty „stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa” powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z 
jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Tajne". Wczytanie załącznika następuje 
poprzez polecenie „Dodaj". 

11. Oferta musi być sporządzona  w postaci elektronicznej w formacie danych do 100 
MB w:  pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc i 
opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

12. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 
osobistego lub podpisu zaufanego. 

13. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak podpis 
własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, który 
umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której podpis i 
certyfikat są przyporządkowane, może go używać. 

14. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym -czyli plik w jakimkolwiek 
formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie 
wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający 
charakter podpisu kwalifikowanego). 

15. Sposób składania podpisów: 

15.1 Sposób złożenia podpisu kwalifikowanego zostało pisany przez 
dostawcę posiadanego przez Wykonawcę podpisu; 

15.2 Sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-
przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany 
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15.3 Sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: 
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty  

16. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez 
osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty 

17. Do oferty powinny być dołączone wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.  

18. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 
formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 
dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych 
odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o 
udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega 
Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

20. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1010), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

21. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 
w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

22. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

23. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 
oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio 
przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 
określonych w art. 118 ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z 
poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 
oryginałem 
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24. Do oferty należy dołączyć: 

1. Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 1 do SWZ 
2. Oświadczenie o wykonanej bądź wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, usługi potwierdzającej spełnienie warunku opisanego w 
Rozdziale 7 niniejszego ogłoszenia – zgodnie ze wzorem, załącznik nr 10,  

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania -zgodnie z Załącznikiem nr 
2 do SWZ. 

4. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowania-zgodnie z 
Załącznikiem nr 3 do SWZ 

5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy 
składającego ofertę-jeżeli dotyczy. - Załączniki nr 7 do SWZ 

6. Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest 
podpisana przez pełnomocnika -jeżeli dotyczy. 

7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia -pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o 
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik 
może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

8. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 
skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli 
Wykonawca zastrzega takie informacje). 

 
9. Zmiana lub wycofanie oferty: 
a) Wykonawca może samodzielnie wycofać złożoną przez siebie ofertę. W tym celu w 

zakładce „OFERTY" należy zaznaczyć ofertę, a następnie wybrać polecenie „Wycofaj 
ofertę”. 

b) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 
zmiany ani wycofać złożonej oferty oraz załączników.  

 

Rozdział 13 

Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Składając ofertę w postaci elektronicznej - Ofertę należy złożyć na Platformie pod 
adresem: https://uzdrowiskosopot.pl.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do 
dnia  08.12.2021  r. do godz. 9.00 

2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert 
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.12.2021  . do godz. 9.15 
5. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
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6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz na Platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia” w folderze 
„Informacja z otwarcia ofert" i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 Pzp.: 
- Nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 
- cen zawartych w ofertach 

Rozdział 14 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jakie mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu i 

braku podstaw wykluczenia  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - zgodnie z 
Załącznikiem nr 2 do SWZ  

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z udziału w postępowania - 
zgodnie z Załącznikiem nr 3do SWZ. 

- oświadczenie (fakultatywne) dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca , zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ 

- Formularz ofertowy przygotowany wg wzoru - Załącznik nr 1 do SWZ 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy 
również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1. Stanowią 
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 

4. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia  

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została 
najwyżej oceniona obejmują: 

a) Polisa ubezpieczeniowa OC Wykonawcy 

b) Oświadczenie dotyczące zgody na przeprowadzenie kontroli przedstawiciela 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz innych 
podmiotów, z którym Zamawiający posiada podpisane umowy na wykonywanie 
świadczeń zdrowotnych–- zgodnie ze wzorem– załącznik nr 9. 

c) Oświadczenie//Protokół Państwowej Straży Pożarnej, że obiekt zadeklarowany do 
realizacji zamówienie został odebrany przez Państwową Straż Pożarną i dopuszczony 
do użytkowania. – zgodnie ze wzorem– załącznik n10 
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d) Oświadczenie/Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, że w 
ramach prowadzonej działalności Wykonawca posiada zgodę stacji sanitarno-
epidemiologicznej na prowadzenie działalności hotelowej i działu żywienia z zgodnie 
ze wzorem– załącznik nr 11 

e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

f) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ 

g) oświadczenie (załącznik nr 12 do SWZ), dotyczące ochrony danych osobowych, 
zgodnie z RODO. 

6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i 
dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w 
szczególności przepisy rozporządzenia 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 oraz 
rozporządzenia 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. 

7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 
pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 
przesłanki: 

a) Naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej 
przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w 
tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne, 

b) 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, 

c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla 
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu 
postępowaniu, w szczególności, 

d) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy, 

e) zreorganizował personel, 

f) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 
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g) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, 

h) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań 
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 
8.f czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w 
pkt. 10.6., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza 
Wykonawcę. 

10. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy 
o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców. 

 
Rozdział 15 

Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków 

dowodowych 

 
Rozdział 16 

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawia ją pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w rozdział XVI pkt 2. SWZ, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. 

 

Rozdział 17 

Informacje dotyczące składania pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy 

1. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania 
nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu 
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

2. Zapisy pkt. 1 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
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Rozdział 18 

Forma i postać składania oświadczeń i dokumentów oraz oferty 

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. poz. 2415), składa się w formie 
elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie 
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia 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. poz. 2452) -dalej jako „rozporządzenie”. 

2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki 
dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 
ustawy Pzp, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, 
przedmiotowe środki dowodowe, 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z 
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z 
uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w §2 ust. 1 
rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu, 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 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w §3 ust. 1 
rozporządzenia. 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, 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. 

5. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty 
lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 

6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania 
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odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych 
w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym 
zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie 
do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, 
jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 
inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 
zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, 
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej. 

8. Zgodnie z §6 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w §6 ust. 2 rozporządzenia, 
dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 
umocowanie do reprezentowania -odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych 
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które 
każdego z nich dotyczą; 

b) przedmiotowych środków dowodowych -odpowiednio Wykonawca lub 
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

9. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 
papierowej, o którym mowa w §6 ust. 2 rozporządzenia, może dokonać również 
notariusz. 

10. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w rozporządzeniu, należy rozumieć 
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci 
papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez 
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

11. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 
ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo 
przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa 
w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, 
przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub 
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pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z 
dokumentem w postaci papierowej. 

13. Zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania 
z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 2, dokonuje w przypadku: 

a) podmiotowych środków dowodowych  - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, 
które każdego z nich dotyczą 

b) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 
ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby -
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia; 

c) pełnomocnictwa –mocodawca 

14. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane 
dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów 
zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym. 

15. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub 
inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 
uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu. 

16. Uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w §9 ust. 5 rozporządzenia, zawiera w 
szczególności identyfikator dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego sięo udzielenie 
zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający 
zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego. 

17. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości. 

18. Zgodnie z §10 rozporządzenia dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą 
spełniać łącznie następujące wymagania: 

a) Muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 
powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 
informatycznym nośniku danych; 

b) Muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 
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wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

c) Muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 
wydruku; 

d) Muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i 
kontekstu zapisanych informacji  

 

 

Rozdział 19 

Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 
ofert 

1. Kryteria oceny ofert: 

a) cena  – 100%  

2. Kryterium CENA. 
Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę CENĘ łączną brutto podaną na 

formularzu OFERTA.   Punkty dla ofert zostaną przydzielone proporcjonalnie wg 
wzoru. 

C = ( 
C min 

) x 100% 
C bad 

C min – cena najtańszej brutto oferty 
C bad – cena brutto oferty badanej 

 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. 

4. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada określonym 
w ustawie z dnia 11 września 2019 r prawo zamówień publicznych i specyfikacji 
warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tj. otrzymała 
najwyższą ilość punktów. 

5. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 2, 
Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub 
koszt. 

6. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie 
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, które to koszty wynikają z opisu 
przedmiotu zamówienia określonego odpowiednio w załączniku do SIWZ oraz z treści 
postanowień wzoru umowy, które mogą mieć wpływ na kalkulację ceny. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów 
wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.   
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8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych  
polskich (PLN). 

9. Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją nn. Zamówienia, 
gdyż zadeklarowana cena nie będzie podlegała zmianie w okresie realizacji 
zamówienia, a umowa nie będzie aneksowania (patrz projektowe postanowienia 
umowy   załącznik nr 4 do SWZ). 

10. W ofercie, o której mowa w pkt 8, Wykonawca ma obowiązek: 

1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 
zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

 

 

Rozdział 20 
Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Wykonawca podaje w ofercie ceny brutto w PLN. 
2. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego 

zamówienia. 
3. Cena ofertowa będzie wyliczona w oparciu o koszt osobodnia i wyżywienia przy 

zastosowaniu diety: 
a) standardowej i lekkostrawnej, 
b) cukrzycowej. 

4. Wyliczenie ceny brutto musi zostać wykonane w oparciu o tabelę znajdująca się w 
formularzu oferty. Wykonawca w kolumnie nr 4 podaje stawkę za jeden dzień pobytu z 
uwzględnieniem kosztu wyżywienia wpisując ją w odpowiednim wierszu, następnie 
mnoży je przez liczby podane w kolumnie nr 3, tak otrzymane wartości wpisuje w 
kolumnie nr 5.  

5. Suma liczb wpisanych w kolumnie nr 5 jest wartością oferty.  
6. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu realizacji 

zamówienia. 
7. Cena oferty musi być podana cyfrowo. 
8. Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
9. Podane w ofercie ceny jednostkowe są stałe przez cały okres umowy i mogą ulec zmianie 

jedynie w sytuacjach określonych ściśle w Załącznik nr 4 – Projektowe postanowienia 
umowy  
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Rozdział 21 
Wymagania dotyczące wadium 

 
 
Zamawiający nie wymaga wadium. 
 

 
Rozdział 22 

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do zawarcia umowy, o ile 
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy winien dostarczyć Zamawiającemu umowę 
regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

7. Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.  

8. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

9. Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia 
wynikające z charakteru konsorcjum: 

1. określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum, 
2. cel zawarcia umowy, 
3. czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

gwarancji i rękojmi), 
4. zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec 

Zamawiającego za wykonanie umowy, 

5. wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek 
z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia. 
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10. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w umowie, które stanowią Załącznik Nr 4 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 

Rozdział 23 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

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 Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp 
oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
a) Niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 
umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 
zamawiający było bowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 
zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby 
mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi sięw terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na 
stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
a) dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 
niż określony w pkt a). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
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8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 
przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowiąinaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, 
zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 
ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w 
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu 
zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 
 

 
Rozdział 24 

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

Rozdział 25 
Klauzula informacyjna z art.13  RODO 

1. Na podstawie art. 13 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) informujemy: 

1) Administratorem danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie, ul. B. Chrobrego  6/8, 81-756 Sopot,                        
NIP: 585-13-42-944, REGON: 000308235, zwany dalej: „Administratorem”. oraz 
spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. 
Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy 
Zakupowej, na której SPZOZ „Uzdrowisko Sopot”  prowadzi postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, 

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem można 
skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iodo@zozsopot.pl 
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Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c 
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego NA 
USŁUGI SPOŁECZNE pn. „ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKICH I 
GASTRONOMICZNYCH W OBIEKCIE” 

3) Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 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 
Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych 
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
Konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego jest: a) wypełnienie obowiązku prawnego 
nałożonego na administratora (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo zamówień publicznych.  

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie 
udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019) dalej „ustawa Pzp” 

5) Informacje o wymogu podania danych. Podanie przez Państwa danych jest 
wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji celu opisanego w pkt 3. 

6) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo: żądania od Administratora dostępu do 
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub przenoszenia, jak 
również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Administrator nie przewiduje przetwarzania Państwa danych osobowych w celu 
innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 

9) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

10) Akty prawne przywoływane w klauzuli: 

a) RODO - rozporządzenie 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 
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 
119, s. 1); 

b) ustawa z dnia 11 września 2019 r. r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2019). 

 

Inne informacje związane z ochroną danych osobowych: 

1. ZAMAWIAJĄCY przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed 
ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Szczególnie wrażliwe dane osobowe 
znajdujące się w dokumentacji postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w 
szczególności w dokumentach i oświadczeniach przekazywanych przez 
WYKONAWCÓW, które wymagają w świetle przepisów RODO podwyższonej 
ochrony i wobec których RODO wprowadza ograniczenia w ich przetwarzaniu (m.in. 
wskazane w art. 10 RODO informacje dotyczące karalności – skazań i innych 
naruszeń prawa przez konkretne osoby), będą udostępniane przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w trybie art. 18 i 74 ustawy Pzp z poszanowaniem przepisów 
RODO, tj.  

 jedynie w celu umożliwienia korzystania z przysługujących ustawowo środków 
ochrony prawnej - do upływu terminu do ich wniesienia, obrony innych 
uzasadnionych prawnie interesów podmiotów albo w celu realizacji 
obowiązków/uprawnień wynikających z przepisów prawa,  

 ich udostępnienie będzie każdorazowo uzależnione od złożenia przez podmiot, który 
chce uzyskać wzgląd w dokumentację, pisemnego zobowiązania do zachowania tych 
danych w poufności (chyba że podmiot taki wykonuje obowiązki nadzorcze i kontrole 
określone przepisami prawa oraz jest prawnie zobowiązany do zachowania poufności 
pozyskanych w toku ich realizacji informacji). W związku ze spoczywającym na 
WYKONAWCACH, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich 
ZAMAWIAJĄCEMU w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązkiem informacyjnym 
określonym przepisami RODO, celem uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO 
potwierdzenia, że osoby, których dane osobowe są przekazywane ZAMAWIAJĄCEMU, 
dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu właściwego zabezpieczenia i 
ochrony danych tych osób przekazanych przez Wykonawcę w dokumentach i 
oświadczeniach składanych w toku postępowania celem uzyskania danego zamówienia 
publicznego lub już na potrzeby realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ZAMAWIAJĄCY wymagana złożenia przez WYKONAWCY w ramach oferty składanej w 
niniejszym postępowaniu oświadczenia dotyczącego pozyskania przez WYKONAWCĘ 
danych osobowych od osób trzecich dla konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Oświadczenie to ujęte jest w formularzu ofertowym –stanowiącym załącznik 
nr 2 do SWZ. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 –
3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, ZAMAWIAJĄCY może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 
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sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam: 

dr nauk med. Waldemar Andrzej Krupa 
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