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Nazwa nadana zam6wieniu przez Zarnawiai4cego:

,rDostawa artykul6w spoz5rwcrych".

Postgpowanie o udzieleniu zam6wienia jest prowadzone w trybie przetargu
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z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwieri publicznych

(tj.Dz.U. z 2019 r. poz.t843 oraz z 2020 r. poz. 288, i'089), oraz zgodnie z zapisami niniejszei

SIWZ.

Wartoflt szacunkowa zamfiwienia nie przeltacza lcwoty olcreSlonei w przepisach wydanych na

podstowie

art. I I ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamtwieri publicznych

Ai.Dz.U. z 2019 r. poz'1843 oraz z 2020 r. poz' 288' 1089)
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1.

Kock, 29 pu2dziernrk 2020

Nazwa i adres zamawiaj4cego.

Dom Pomocy Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku

ul. Tadeusza KoSciuszki 1, 2l-150 Kock

NIP: 714 l0 32 537, REGON: 001099503

nr telefonu (Sl) 859 Il25, nr faksu (81) 8591125

Godziny urzgdowania:

poniedzialek- pi4tek godz.7.00 - 15.00.

Adres poczty elektronicznej : dpskock@poczta. onet.pl, zp@dpskosk.pl

Strona intemetow a Zamawial4ce go : r.v wr'r'' dp skoc l<. p I

Tryb udzielania zam6wienia.

postgpowanie przeprowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie

zprzepisanri ustawy z dnia29 stycznia2004 - Prawo zam6wieri publicznych (tj.Dz.U.

22019 r. poz.l843 orazz2020 r. po2.288,1089) przepis6w wykonawczych wydanych na

jej podstawie, przepis6w ustawy z dnia 23 kwietni a 1964 r. Kodeks cywilny (Dz- U - z

2020 r. poz. 1740\ orazniniejszej Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia-

Opis przedmiotu zam6wienia.

3.l.Zam6wienie sklada sig z siedmiu czgsci, a jego przedmiotem zam6wienia jest

sukcesywna dostawa artykul6w spozywczych w iloSciach i asortymencie

okreSlonym w zalqcztnku nr 1 SIWZ w podziale na czgSci:

CzgS(, 1 : Artykuty spoZywcze sypkie, koncentraty' przyprawy'

Czg(t(, 2: WyrobY Piekarskie.
CzgSt,3: Migso Swie2e, wgdliny, dr6b.

CzgSd 4: Mro2one artykuly spoZywcze

CzgS( 5: Mleko i produkty mleczarskie

Czg56 6: Swie2e watzywai owoce

CzgS(,7: Jaja

3.2. P rzedmiot zam6wienia dla wszystkich czqsci obej muj e :

3.2.l.produkty Zywno$ciowe o dlugoterminowym okresie przydatnoSci do

spoZycia musz? posiada6 co najmniej 2 miesigczn4 datq prrydatno5ci do

spoiycia licz4c od daty ich dostarczenia do zamawiaj4cego. Produkty

ZywnoSciowe Swieze i z kr6tkim okresem przechowywania odpowiednio
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powinny posiadad aktualny, co najmniej 4 dniowy termin prrydatnoSci

do spoZycia.

3.2.2.Wszystkie oferowane produkty musz4 by6 pelnowartoSciowe, produkowane

zgodnie z obowi4zuj4cymi normami i standardami oraz zgodnie zzasadani

HACCP.
3.2.3.Zamawiaj4cy wymaga aby oznakowanie dostarczonego produktu bylo

zgodne z Rozporz4dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23

grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczeg6lnych rodzaj6w Srodk6w

spoZywczych. Na opakowaniu powinny znajdowa6 sig: termin przydatnoSci

do spozycia, spos6b przechowywania, waga netto, sklad, informacje

Zywieniowe - wartoS6 od2ywcza, dokladny adres producenta.

3.2.4.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, jeheli w przedmiocie zam6wienia

znajduj4 sig jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, nale2y

przyj46,2e Zamawiaj4cy podal taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza

zastosowanie produkt6w r6wnowa2nych na caly asortyment stanowi4cy

przedmiot zam6wienia, tj. produkt6w innych producent6w niZ wymienione

w formularzu asortymentowo-cenowym z zastrzeheniem, aby artykul

spozywczy byl o takich samych lub lepszych parametrach jakoSciowych,

walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu sig podczas obr6bki

gastronomicznej jak wymienione w formularzu. W takim przypadku nale?y

zaznaczy|,jakiego produktu dotyczy oferta r6wnowaina.

3.3. Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wieniaZarnawiaj4cy opisal znl4cznik nr I rlo
SIWZ i wzoru umowy zai4czn;k nt'{ drt SIWZ. W przypadku wyst4pienia

nazw producenta produkty moZna zast4pi6 r6wnowaznymi (nie gorszymi).

Wykonawca, kl6ry powoluje sig na rozwiqzanra r6wnowuime w opisywanym

przez Zamawiajqcego przedmiocie zam6wienia, jest obowipany vtykazaf, 2e

oferowane pnez niego produkty spelniaj4 wymagania okreSlone przez

Zamawiaj4cego.

3.4. Kod numeryczny Wsp6lnego Slownika Zam6wiefi (CPV) dla przedmiotowego

zadania

15800000-6 R62ne produkty spoiywcze

Termin wykonania zam6wienia.

Termin wykonania zam6wienia: L stycznb2D2l r. do 31 grudnia 2021 roku

Warunki udzialu w postgpowaniu oraz rvykaz dokument6w

potwierdzaj4cych spelnianie warunku udzialu w postgpowaniu.

5.1. O udzielenie zam6wienia mogQ ubiega6 sig wykonawcy,kt6rzy zgodnie z art.22

ust I ustawy Prawo zam6wieri publicznych spetniaj4 warunki dotycz1ce:

o Nie podlegai4 wykluczeniu

. Spelniai4 warunki udzialu w postgpowaniu
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o Zamawiai4cy nie dokonuje szczeg6lowego okreSlenia warunk6w dotycz4cych

kompetencji i uprawnieri do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej

oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej.

5.2. W przedmiotowym postgpowaniu zamawiajqcy nie stawia szczeg6lowych

warunk6w udzialu w postgpowaniu i nie opisuje sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunk6w.

5.3. O udzielenie zam6wienia mog4 ubiegad si9 wykonawcy w stosunku do
kttfrych nie zachodz4 postawy do wykluczenia z postgpowania okreSlone w art.

24 ust.I pkt 12-23 ustawy Prawo zam6wieri publicznych.

5.4. W celu wykazania spelniania warunk6w udzialu w postgpowaniu wykonawcy
s4 zobowi4 zani zloLy ( nastgpuj 4ce dokumenty :

Itazcm z ofcrta:

5.6.1 OSwiadczenie wstgpne o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu rvg

wzoru stanorvi4rcgo z"alqcr-nik Nr 2 rlo SIWZ -nazasadach okre5lonych

w sekcji 7 SIWZ.

Na rvrzw'anic zanrawiaiif ccgo skierorvane tlo wvhon:rrvcl' po dolionane i

analizic i badaniu ofcrl (tvllio *r'honarvca. htrirego ol'erta zostala nairvyiei
occniotxt occniona l:

5.6.2 Zamawiaj4cy przed udzieleniem zam6wienia wezwie wykonawcg, kt6rego

oferta zostala najwyzej oceniona, do Ao2enia w wyznaczonym terminie, nie

kr6tszym niz 5 dni , terminie , aktualnych na dzien zlohenia nastgpuj4cych

oSwiadczeri lub dokument6w:

- w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu
w postepowaniu : odpisu z wtaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji
informacji o dzialalnoSci gospodarczej jezeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu

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

podstawie art.24 ust. 5 pkt. I ustawy.

5.5. Jezeli wykonawca nie zloLy oSwiadczenia, o kt6rym mowa w sekcji 5.6.1 lub

dokument6w, o kt6rych mowa w sekcji 5.6.2 lub dokumenty s4 niekompletne,

zawieraj4 blgdy lub budzE wskazane przez zamawiaj4cego wEtpliwoSci,

zamawiajqcy wezwie do ich zlohenia, uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyjaSnieri w terminie przez siebie wskazanym, chyba 2e mimo ich

zlolenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaSnieri oferta

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa2nienie

postgpowania.

5.6. Wykonawca nie jest obowiryarry do zlohenia dokument6w wskazanych w sekcji

5.6.2 na wezwanie zanawiajEcego, jezeli zarnawiaj4cy posiada aktualne

oSwiadczenia lub dokumenty dotyczqce tego wykonawcy potwierdzaj4ce

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu lub mo2e je uzyska6 za pomocq
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bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dzialalnoSci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne ( tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 346, 568, 695i 1517)

W tym celu zaleca sig, aby wykonawca na wezwanie zamawiaj4cego
przeslane w trybie art.26 ust. 2 ustawy zamiast zloiry( wymagane dokumenty
wskazal, w jakim konkretnie postgpowaniu zloLyl dokumenty bgd4ce w
posiadaniu zamawiaj4cego lub w jaki spos6b sA one dostgpne dla
zamawiaj4cego - w celu umo2liwienia ich identyfikacji.

5.7. Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.1 - 5.6.2 powinny byi aktualne na dzief ich
zlohenia.

5.8. OSwiadczenie wskazane w sekcji 5.6.1 sklada sig w formie oryginalu.
5.9. Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 sklada sig w formie oryginalu lub

kserokopii za zgodnoi| z oryginalem.
5.10. Wykonawcy, kt6rzy nie wykaZ4 spelniania wymaganych warunk6w zostan4

wykluczeni z postgpowania.

6. Przeslanki wykluczenia wykonawcy z udzialu w postgpowaniu.

6.1. Obligatoryjne pzeslanki wykluczeniaz
Wykonawca podlega wykluczeniu z udzialu w postgpowaniu w przypadku
wystqpienia przeslanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo

zam6wieri publicznych.

6.2. Fakultatywne przeslanki wykluczenia przewidziane w niniejsrym
postgpowaniu.

Zamawiaj4cy wykluczy z udzialu w postgpowaniu wykonawcg wobec kt6rego

3.4. 8zachodzq przeslanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1. 2.

ustawv PZP, tj. wykonawcg:
6.2.I w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez s4d

ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewrdziane

zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg jego maj4tku lub sqd zarz4dzil

likwidacjg jego maj4tku w trybie art. 332 ust. I ustawy z dnia 15 maja 2015

r. - Prawo restrukturyzacyjne ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814, 1298) lub
kt6rego upadloSi ogloszono, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6ry po ogloszeniu

upadloSci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du,

jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacjg

maj4tku upadlego, chyba 2e s4d zarz4dzil likwidacjg jego maj4tku w trybie

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadloSciowe ( tj.
Dz. U. 22020 r. poz. 1228 );

6.2.2 kt6ry w spos6b zawiniony powaZnie naruszyl obowiqzki zawodowe,

co podwaZa jego uczciwoSi, w szczeg6lnoSci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dzialania lub ru21cego niedbalstwa nie wykonal lub

nienalezycie wykonal zam6wienie, co zamawiaj4cy jest w stanie wykazal
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za pomoc4 stosownych Srodk6w dowodowych - jeZeli nie uplyngly 3 lata od

dnia zaistnienia zdarzenia bgd4cego podstaw4 wykluczenia;

6.2.3 jezeli wykonawca lub osoby, o kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14

ustawy PZP uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj4 w
relacjach okreslonych w art. 17 ust. I pkt 2-4 PZP z zarnawiajqcym,

osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj4cego, czlonkami

komisji przetargowej lub osobami, kt6re zlozyly oSwiadczenie, o kt6rym

mowa w art. 17 ust. 2a PZP - chyba 2e jest moZliwe zapewnienie

bezstronnoSci po stronie zamawiaj4cego w inny spos6b ni? przez

wykluczenie wykonaw cy z udzialu w postgpowaniu;

6.2.4 kt6ry, zprzyczynleh4cych po jego stronie, nie wykonal albo nienale2ycie

wykonal w istotnym stopniu wczeSniejszq umowg w sprawie zam6wienia

publicznego lub umowg koncesji, zawart1 z zanrawiaj4cym, o kt6rym mowa

w art. 3 ust. I pkt l-4 PZP, co doprowadzilo do rozwi4zaria umowy lub

zas1dzenia odszkodowania - jezeli nie uptyng\y 3 lata od dnia zaistnienia

zdarzenia bgd4cego podstaw4 wykluczenia;

6.2.5 kt6ry naruszyl obowi4zki dotycz4ce platnoSci podatk6w, oplat lub skladek

na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zanawiaj1cy jest w stanie

vtykaza| za pomoc4 stosownych Srodk6w dowodowych, z wyj4tkiem

przypadku, o kt6rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba 2e

wykonawca dokonal platnoSci nale2nych podatk6w, oplat lub skladek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami

lub zawarl wtqzqce porozumienie w sprawie splaty tych nale2noSci

6.3. W celu braku podstaw rvykluczenia wykonawcy sA zobowi4zani zloLy(.

nastgpuj 4ce dokumenty :

Rnzern z *f,crt&:

6.3 .I .Oswiadczenie wstgpne o braku podstaw wykluczenia z udzialts

w postgpowaniu wl4 rvzrw'{r ,;t*mowir}ctger zillry*:znik i\r ,l d* $lW1- - na

zasadach okreSlonych w sekcji 7 SIWZ.

Nu wezw"nnis r*mnwiaiilccgqr rkicr&rvane tlo wvhoruilrvtl" ptl tlok$nn&ei

aftalialcl i [rnd$niu ofrlrt itvlko rq.vlqonilwra, kfdrcgo ol'crt:$ zt]stnlu n$lrvv2e*

$cemi$nit)l

Zarnawiaj4cy dzialaj4c na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstepuie od z}dania

dokument6w potwierdzajqcych okolicznoSci, o kt6rych mowa w art. 25 ust. I pkt

3 ustawy PZP.

6.4. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia

oSwiadczenie wymagane w pkt 6.3.1 winno by6 zlolone przez kazdego

z wykonawc6w.
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6.5. Jezeli wykonawca nie zlo7y oSwiadczenia, o kt6rym mowa w sekcji 6.3.1 lub

dokument jest niekompletny, zawiera blgdy lub budzi wskazane przez

zarnavmaj1cego w4tpliwoSci, zamawiajqcy wezwie do jego zlohenia, uzupelnienia

lub poprawienia lub do udzielania wyjaSnieri w terminie przez siebie wskazanym,

chyba 2e mimo ich zlozenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaSnieri oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

uniewaZnienie postgpowania.

6.6. Oswiadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 powinno by6 aktualne na dzief jego

zlohenia.

6.7. Oswiadczenie wskazane w sekcji 6.3.1 sklada sig w formie oryginalu.

6.8. Wykonawcy, ktorzy nie wykaz4 braku podstaw do wykluczenia zostan4 wykluczeni

z postgpowania.

tr)oi<unrentv tlolvczrree grup hanitalon ych (art. 24 ust. I pltt 2.3 ustarvv llZl)):

6.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zarieszczenia na stronie internetowej

informacji z otwarcia ofert (o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie

(bez odrgbnego wezwaria ze strony zamawiajqcego) przeka2e zamawiaj4cemu

oSwiadczenie o przynaleznoSci lub braku przynaleimoSci do tej samej grupy

kapitalowej z innymi wykonawcami skladaj4cymi oferty w danym postgpowaniu

(o kt6rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 PZP) - rvg zal4czniha Nr 3 do SIWZ.

Wraz ze zloaeniem oSwiadczenia, wykonawca mohe przedstawi6 dowody, ze

powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadzq do zalrJocenia konkurencji w
postgpowaniu oudzieleniezam6wienia.

6.5. Jeaeli wykonawca nie zloIy oSwiadczenia, o kt6rym mowa w sekcji 6.4, lub

oSwiadczenie jest niekompletne, zawiera btgdy lub budzi wskazane przez

zamawiaj4cego w4tpliwoSci, zarnawiajqcy wezwie do jego zloherrjla, uzupelnienia

lub poprawienia lub do udzielania wyjaSnieri w terminie przez siebie wskazanym,

chyba 2e mimo ich zloaerrjra, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia

wyjaSnieri oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby

uniewaZnienie postgpowania.

7. O5wiadczenie wstgpne wykonawcy.

7.1. Wykonawca wraz z ofertq sklada oSwiadczenie wstgpne potwierdzajqce

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

z udzialu w po stgpowaniu.
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8.

UWAGA!
1) Do oferty i oSwiadczenia wstgpnego nie naleiy dol4czad

dokument6w wskazanych w sekcjach 5.6.2. Dokumenty te sklada sig na

wezwanie zamawiaj4cego na zasadach okre5lonych w przepisach art. 26

ustawy Prawo zam6wierf, publicznych.
ZamawiajAcy przewiduje procedurg wskazan4 w art. 24aa

Prawa zam6wierfi publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie

zbada, cry wvkonawca. kt6rego oferta zostala oceniona iako
naikorzvstnieisza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu

2)

w postgpowaniu.

7.2. Wz6r oSwiadczenia wstgpnego stanowi z*[:1unik nr 2 do SIWZ.

7,3. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia oSwiadczenie wstgpne sklada kuzdy wykonawca.

7.4. Wykonawca, kt6ry powotuje sig na zasoby innych podmiot6w, w celu

v,rykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania,

w zakresie, w jakim powoluje sig na ich zasoby zamieszcza informacje o tych

podmiotach w oSwiadczeniu wstgpnym.

7.5. Zamawiaj4cy nie L4dt, aby wykonawca, kt6ry zatnierza powierzyd

wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczeniazudzialu w postgpowaniuzarrieszczal

informacje o podwykonawcach w o5wiadczeniu wstgpnym.

Informacje o sposobie porozumienia sig zamawiaj4cego z wykonawcami

oraz przekazywania o5wiadczeri lub dokument6w, a takLe wskazanie os6b

uprawnionych do porozumiewania sig z wykonawcami oraz adres poczty

elektronicznej lub strony internetowej zamawiaj4cego.

8.1. W niniejszym postgpowaniu wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia

oraz informacje nale?y przekazywal za poSrednictwem operatora pocztowego

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. - Prawo pocztowe. (t.1. Dz.U. z

2020 r. poz. l04l) osobiScie, za poSrednictwem postafca, faksu lub przy uZyciu

Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.

o Swiadczeniu uslug drog4 elektronicznQ (ti. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Z zastrzeaeniem, 2e jeLeli przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych innych

ustaw lub rozporzqdzef wykonawczych wymagaj4 szczeg6lnej formy dla danego

dokumentu, wykonawca musi zastosowai t4 formg. Jeleli zamawiajqcy lub

wykonawcaprzekazujq oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacie za

poSrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodk6w komunikacji elektronicznei

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4

elektronicznq,kuzda ze stron na Zqdanie drugiej strony niezwlocznie potwierdza

fakt ich otrzymania.

8.2. Oferty nalely skladad pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
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8.3. OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje nale?y przekazywat
do zamawiaj4cego:

- drog4 elektronicznQ na e-mail: dpskock@poczta.onet.pl. zrr..a'dpskocli.nl

8.4. Wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
przekazywane przez wykonawcg powinny by6 podpisane przez osobg

upowaZnion4 do wystgpowania w imieniu wykonawcy albo przez osobg

umocowanq przez osobg uprawnion4, w przypadku os6b frzycznych przez

wykonawcg albo przez osobg umocowanqt przez wykonawcg.

W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia

oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny by6 podpisane

przez pelnomocnika.

8.5. Zamawiajqcy udzieli wyjaSnieri dotycz1cych treSci specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia niezwlocznie, jednak nie p6zniej niL2 dni przed uplywem
terminu skladania ofert, pod warunkiem, 2e wniosek o wyjaSnienie tre6ci

specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia wplynie do zamawiajqcego nie

p62niej niz do korica dnia w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego terminu
skladnia ofert.

8.6. Osob4 upowaznion4 przez Zanawiajqcego do kontaktowania sig

z Wykonawcami jest:

Angelika Gierasimiuk-Cholewq tel. : (8 1 ) 8591 125, e-mail:
dpskock@noczta.onet.pl: zll?dr:rsko,:k. *1

8.7. Adres strony internetowej, na kt6rej zartieszczone jest o gloszenie

o zam6wieniu oraz specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia, a tak2e

wszystkie inne niezbgdne dokumenty: http://www.dpskock.pl w zakladce

Przetargi i ogloszenia, http://www.powiatlubartowski.pl w zakJadce przetargi

i ogloszenia, oraz www.dpskock.naszbip.pl w zaldadce przetargi,

www. splubartow. bip. lubelskie. pl w zakladce przetar gi.

Wymagania dotycz4ce wadium.

9.1. Zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium.

T ermin wt iqzania ofert4

Kazdy wykonawca bgdzie zwi4zany swoj4 ofert4 30 dni od uplywu terminu skladania

9.

10.

ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert.

ll.l. Ofertg nale?y napisa6 pismem czy'telnym w jgzyku polskim.

11.2. Ofertg nalezy sporz4dzi6 zgodnie z Wmaganiami umieszczonymi

w specyfikacji oraz dol.qczy(, wszystkie wymagane dokumenty i oSwiadczenia.

11.3. Kuzdy wykonawcamole zlo2yc w niniejszym postgpowaniu tylko jedn4 ofertg.
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11.4. Ofertg naIely zloty| w trwale zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6

zaadresowana na adres wskazany w pkt 1 SIWZ.

UWAGA:
11.5. Wykonawcy zobowiqzani sA wraz z ofert4 zloiry( nastgpuj4ce dokumenty

oraz oSwiadczenia:

1l.5.1.OSwiadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia.

lI.5.2.Formularz ofertowy (wg zal4cznika nr 1) - w przypadku skladania

oferty przezpodmioty wystgpuj4ce wsp6lnie nale?y poda6 nazry (firmy)

oraz dokladne adresy wszystkich wykonawc6w skladaj4cych ofertg

wsp6ln4.

11.5.3. Pelnomocnictwo do reprezentowania w postgpowaniu albo do

reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy, w przypadku

wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia

zgodnie z art.23 ustawy Prawo zam6wieri publicznych ( dotyczy r6wnie2

wsp6lnik6w sp6lki cYwilnej).

ll.5.4.Pelnomocnictwo do wystqpowania w imieniu wykonawcy' w przypadku,

gdy dokumenty skladajQce sig na ofertg podpisuje osoba, kt6rej

umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie bgdzie wynika6

z dokument6w zal1czonych do oferty.

11.5.5.W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

zam6wienia dokumenty i oSwiadczenia skladaj4ce sig na ofertg powinny

by6 podpisane przez pelnomocnika.

11.6. Pelnomocnictwo, o kt6rym mowa w pkt 11.5.3 i 11.5.4 powinno by6

przedstawione w formie oryginalu lub kopii po5wiadczonej w drodze czynnoSci

notarialnej w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie na

podstawie: (tj. .Dz.tJ.22020 r. poz. ll92). Poprawki powinny by6 naniesione

czyte lnie or az opatzone p o dp i s em/ p ar af4 o s ob y upowaZni onej .

11.7. Ponadto zaleca sig spigcie na trwale wszystkich dokument6w, zalqczenie spisu

tresci oferty, uloZenie wszystkich wymaganych dokument6w zgodnie

z kolejnoSci4 podan4 w specyfrkacji oraz ponumerowanie wszystkich stron

oferty.
11.8. W przypadku gdyby oferta, o5wiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje

stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczanit

nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w spos6b niebudz4cy

w4tpliwoSci zastrzec,2e nie mogE by6 one udostgpnione otazvtykazywaf,2e

zastrze2one informacj e stanowi4ce tajemnice przedsigbiorstwa. Informacj e

te powinny byd umieszczone w osobnym wewngtrznym opakowaniu, trwale

ze sob4 pol4czone i ponumerowane. Nie mog4 stanowid tajemnicy

przedsigbiorstwa informacje podane do wiadomoSci podczas otwarcia ofert.

11.9. Oferta wraz z o6wiadczeniami i dokumentami nale|y umieScii w zamknigtym

opakowaniu, uniemoZliwiaj4cym odczytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia
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tego opakowania. Opakowanie powinno by| oznaczone: nazwa (firmy), adres

Wykonawcy, zaadresowane nastqpuj 4co:

Dom PomocY SPolecznej w Kocku

Ul. Tadeusza Ko5ciuszki L

21-150 Kock

OFERTA -,,Dostawa artykul6w spozywczy cla"'

Nr sprawy: IlpSlA/27ll3/202g Nie otwieratprzed 16.ffi r. godz. 10oo

11.10. Konsekwencje nieprawidlowego zaadresowania oferty bgdq obciqaa\y

wykonawcg
(w tym konsekwencje zapoznania sig z tresci4 oferty przed uplywem terminu

skladania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona

rozpieczgtowana i pracowni cy zamawiajqcego zapoznaiq sig z jej tresci4 nie

wiedz4c o tym, 2e jest to ofert zloaona w postgpowaniu przetargolvym).

11.11. Przed uplywem terminu skladania ofert, wykonawca moae wprowadzi6

zmiany do zlokonej oferty lub wycofa6 ofertg. oswiadczenia o wprowadzonych

zmianach lub wycofaniu oferty powinny byi dorqczone Zatnawiaj4cemu na

piSmie pod rygorem niewaznoSci przed uplywem terminu skladania ofert'

oswiadczenia powinny by6 opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno

zaw\era6 odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazemt ,,zMIANN', lub

,,WYCOFANIE''.

12.1. Oferty nalely sklada6 w siedzibie Zamawiaj4cego tj':

Dom PomocY SPolecznej w Kocku

ul. Tadeusza Ko5ciuszki I'

21-150 Kock
12.2. W postgpowaniu wezmE udzial tylko te. ,9fertY, kt6re wplynq do

Zamawiajqcego do dnia 16.11 .2020 r. do godz.p1ffi* na adres wskazany w pkt

l2.l.Decyduj4ce znaczenie dla oceny zachowaniapowyaszego terminu ma data

i godzina wplywu oferty na adres wskazany w pkt 12.1, a nie data jej wyslania

przesylk4 pocztow4 czy kuriersk4'

12.3. Otwarcie ofert nast4Pi w:

Domu PomocY SPolecznej w Kocku

ul. Tadeusza KoSciuszki 1

21-150 Kock 
11
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dnia 16.11.2020$r. o godz. ffi

13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1. Na druku oferty zal1cznik nr 1 do SIWZ nalezy poda6 calkowit4 ceng

ofertow4 @rutto) obejmuj4c4 realizacjE calego zam6wienia w zlotych polskich

(PLN), wrazzpodaniem stawki podatku VAT (odrgbnie dla oferowanej czgSci).

13.2. Wykonawca obliczy ceng ofertow4 w oparciu o informacje zawarte

w niniejszej SIWZ . Cena oferty musi uwzglgdnia6 calkowity koszt realizacji
zam6wienia.

13.3. W cenie ofertowej naleiry uwzglgdni6 podatek VAT oraz wszystkie wymagania

okreSlone w niniejszej specyfikacji, np. koszty transportu i inne. Cena brutto

podana w ofercie (zalqcznik nr 1 do niniejszej SIWZ) winna zawieraf wszystkie

koszty. Podana cena jest obowi4zuj4ca w calym okresie wainoSci oferty.

13,4. Wszelkie obliczenia nale?y dokonad z dokladnoSci4 do pelnych gxoszy

(z doktadnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku, zar6wno przy kwotach netto,

VAT i brutto), przy czym koric6wki poniZej 0,5 grosza pomija sig, a koric6wki

0,5 grosza iwy?sze zaok'r4gla sig do I grosza.

13.5. Jeaeli cena podana w formularzu oferty liczb1 nie bgdzie odpowiadai cenie

podanej slownie, Zamawiaj1cy przyjmie za prawidlow4 ceng podan4 slownie

przyjmuj4c za cenQ wyjSciow4 - ceng netto podan4 slownie.

13.6. Zamawiajqcy w celu oceny oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do obowi4zku

podatkowego zamawiaj4cego (w przypadku wykonawcy zagranicrznego z kraj6w

Unii Europejskiej), zgodnie z przepisami o podatku od towar6w i uslug w

zakresie dotycz4cym wewn4trzwsp6lnotowego nabycia towar6w, doliczy do

przedstawionej w ofercie ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry zamawiaj4cy

mialby obowi4zek wplaci6 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.

13.7. ZamawiajEcy nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.

14. Opis kryteri6w, kt6rymi zamawiajqcy bgdzie sig kierowal przy wybone
oferty, wruz z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny oferb a jdeli
przypisanie wagi nie jest motliwe z obiektywnych przy%W, zamawiaiqcy

wskazuje kryteria oceny ofert w kolejnoSci od najwainiejszego do najmniej

waZnego

14.1. Przy wyborze oferty Zarnawiajqcy

kryteriami (ednakowo dla kazdej czgSci).

14.2, Kryteriami oceny ofert s4:

bgdzie sig kierowal nastgpuj4cymi

l.Oferowana cena - 60V.

W powyzszym kryterium oceniana bgdzie cena brutto oferty. Maksymaln4 iloS6

punkt6w otrzyma wykonawca, kt6ry zaproponuj e najni2;sz4 ceng' pozostali bqd4

oceniani wedlug nastgpuj4cego wzoru :

Naj niZsza cena z ofert niepodle gaj 4cych odrzuceniu
L2



Najnizsza cena z ofert niepodlegaj4cych odrzuceniu

Pc= ------ x 60

Cena badanej oferty

gdzie: Pc -iloSd punkt6w, jak4 dana oferta otrzyma za cenQ oferty brutto.

2.Termin dostawy -20o
W powyZszym kryterium oceniany bgdzie termin dostawy od zlo2enia

zam6wienia.
Wymagany termin minimalny do 3 dni od daty zlohenia zam6wienia.
Maksymaln4 iloSi 20 punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zaproponuje

najkr6tszy termin dostawy tj. 1 dzieri. IloS6 punkt6w wyliczona bqdzie wg.
poniZszych zasad:

a) zaoferowany termin dostawy 3 dni od daty z\ohenia zam6wienia - 0 pkt.
b) zaoferowany termin dostawy 2 dni od daty zlo2enia zam6wienia - 10 pkt.
c) zaoferowany termin dostawy I dzienod daty zlohenia zam6wienia - 20 pkt.

3.Termin platno5ci faktury -20oh
W powy2szym kryterium oceniany bgdzie termin platnoSci za faktury
zaoferowany przez Wykonawcg w formularzu ofertowym. Wymagany termin
minimalny do 14 dni od daty dorgczenia faktury. Maksymaln4 iloS6 20

punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zaproponuj e najdluitszy termin platnoSci

tj. 30 dni. IloS6 punkt6w wyliczona bgdzie wg. poniZszychzasad;
a) zaoferowany termin platnoSci 14 dni od daty wplywu faktury do

Zamavriajqcego - 0 pkt.
b) zaoferowany termin platnoSci 2l dni
Zatnawiaj4cego - 10 pkt.
c) zaoferowany termin platnoSci 30 dni
Zamawiajqcego - 20 pkt.

od daty wplywu faktury do

od daty wplywu faktury do

14.3. Lqczna iloS6 punkt6w otrzymanych przez wykonawcg bgdzie sum4 iloczyn6w

punkt6w przyznarrych w poszczeg6lnych kryteriach i wag danego kryterium.

Po=Pc*Pn*Pp
gdzie

Po - suma punkt6w przyznarrych danej ofercie,

Pc - punkty w kryterium Cena,

Po - punkty w kryterium Termin dostawy,

Pe - punkty w kryterium Termin platnoicifaktury,

14.4. Zamawiaj4cy wybierze ofertg, kt6ra uzyska najwigkszEliczbE punkt6w.

15. Informacje o formalnoSciacho jakie powinny zosta(, dopelnione

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
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16.

15.1. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zobowiqzarry jest podpisa6

umowg w miejscu wskazanym przez Zamawiaiqcego, zgodnq ze specyfikacj4

Istotnych Warunk6w Zam6wienia wraz z zal1cznikari oraz z\ohonq ofert4 ,

w terminie Wznaczonym przez Zamawiajqcego. Osoby podpisuj4ce umowg

powinny posiada6 ze sob4 dokument potwierdzaj1cy ich umocowanie do

podpisania umowy o ile umocowanie to nie bgdzie wynikai z dokument6w

zal4czonych do oferty.

\ilymagania dotyczqce zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy.

16.1. Zamavtiaj4cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleirytego wykonania

umowy.

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci

zawieranej umorvy w sprawie zam6wienia publicznego, og6lne warunki umowy

albo wz6r umowy, jeieli zamawiajqcy wymaga od wykonawcy' aby zawarl z nim

umowg w sprawie zam6wienia publicznego na takich warunkach.

17.1. Wz6r umowy stanowi zalqcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy

stanowi4cym integraln 4 czgSt SIWZ.

17.2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy

dopuszcza sig zmiang wartoSci umowy o r62nic9 wynikaj4c4 ze zmiany warto6ci

podatku VAT. Taka zmiana mole nastqpid po zaakceptowaniu ptzez

Zarnawiajqcego wniosku Wykonawcy zawieraj4cego uzasadnienie faktyczne

i prawne.

17.3. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia

innych okolicmoSci pozwalajqcych na obni2enie ceny przedmiotu umowy,

Wykonawca odpowiednio j4 obniZy.

Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguj4cych Wykonawcy

w toku postgpowania o udzielenie zam6wienia.

18.f . Srodki ochrony prawnej przysluguj4 wykonawcy, atakhe innemu podmiotowi,

jeaeli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wieria oraz poni6sl lub

mo2e ponieS6 szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w

ustawy.

18.2. Odwolanie.
1 8.2. 1 . Odwolanie przysluguje wobec czynnoSci:

I8.2.L 1.okreslenia warunk6w udzialu w postgpowaniu

l8.2.l.2.wykluczenia odwoluj4cego z postgpowania o udzielenie

zirmowlenla;

18.2.I.3.odrzucenia oferty odwoluj4cego;

L4
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I 8.2. 1 .4.opisu przedmiotu zam6wienia;

I 8.2. l.5.wyboru najkorzystniej szej oferty

l8.2.2.Odwolanie powinno wskazywad czynnoSci lub zaniechania czynnoSci

zamawiajqcego, kt6rej zarzuca sig niezgodnoS6 z przepisarri ustawy,

zawieral zwigzle przedstawienie zarzut6w, okreSla6 Zqdanie oraz

wskazywa6 okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie

odwolania.

18.2.3 Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby odwo\awczej w formie

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocQ waznego kwalifikowanego

certyfikatu lub r6wnowa2nego Srodka, spelniaj4cego wymagania dla tego

rodzaju podpisu.

18.2.4 Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji

o czynnoSci zamawiaj4cego stanowi4cej podstawq jego wniesienia -

jeaelizostaly przeslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5PZP zdanie

drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przeslane w inny spos6b.

18.2.5 Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu, a tak2e wobec

postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w

terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zam6wieri

Publicznych lub specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia na stronie

internetowej.
18.2.6 Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreSlone w pkt 18.2.4 i 18.2.5

wnosi sig w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub przy

zachowaniu nale?ytej starannoSci molna byto powzi46 wiadomoSd

o okolicznoSciach stanowi4cych podstawq j ego wniesienia.

18.3. Wykonawca moZe w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania

poinformowat zamawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci

podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiqzany

na podstawie Ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych, na kt6re nie przysluguje

odwolanie zgodnie z pkt I8.2.

18.4. Skarga do s4du.

18.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom orazuczestnikom

postgpowania odwolawczego.

18.4.2. Skargg wnosi sig do S4du Okrggowego wlaSciwego dla siedziby albo

miej sca zamieszkania Zamawiaj4ce go

18.4.3. Skargg wnosi siE za po3rednictwem Prezesa lzby w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylaj4c jednoczesnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w plac6wce pocztowej operatora

.vqlznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r.- Prawo

pocztowe (tj. Dz. tJ. z 2020 r. poz. 1041) jest r6wnoznaczne z jej

wniesieniem.

18.4.4. Skarga powinna czynic zado!;6 wymaganiom przewidzianym dla pisma

procesowego oraz zawierat oznaczenie zaskar2onego otzeczenia,
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przylo czenie zarztft6w, zwiEzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w,
a tak2e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiang orzeczenia w
caloSci lub w czgfici

18.4.5. W postgpowaniu tocz1cym sig na skutek wniesienia skargi nie moZna
rozszerzy(,z4darua odwolania ani wystgpowal z nowymi Z4daniami.

19. Pozostale infornacje.

19.1. Zarnawtaj4cy przewiduje mozliwo6ci skladania ofen czgsciowych zgodnie
zpkt.3.1. SIWZ.

19.2. Zamawiaj4cy nie zawieraumowy ramowej.
19.3. Zamawiajqcy nie przewiduje zam6wieri, o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6

ustawy.

19.4. Zamawiajqcy nie przewiduje ofert wariantowych.
19.5. Zamawiajqcy nie przewiduje rozliczehw walutach obcych.

19.6, Zarrawraj1cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

20. Obowi4zek informacyj ny z art. 13 RODO

Dotyczy danych osobowych osoby frzycznej zbieranych w zwi4zku z udzialem tej
osoby w postgpowaniu o udzielenie przedmiotowego zam6wienia, uzyskanych bezpoSrednio

od tej osoby.

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO",
informujg,2e:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Dom Pomocy

Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku, adres siedziby: ul. T. KoSciuszki I,2l-150 Kock.
Reprezentowany przez Dyrektora, kontakt: tel. (81) 8591189, mail: dyrektor@dpskock.pl.
- JeSli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych w zakresie dztalania Domu Pomocy Spolecznej w Kocku, a tak2e
przysluguj4cych Pani/Panu uprawnieri, moZe sig Pani/Pan skontaktowat siE z Inspektorem

Ochrony Danych w Domu Pomocy Spolecznej za pomoc4 adresu

inspektorochronydanych@dpskock.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwi4zanym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr DPS/2711312019

,,Artykuty spoiywcze" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

przepis6w ustawy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, kt6rym udostgpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o:

1) art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy,

2) ustawg z dnia 6 wrzeSnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami
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Pani/Pana danych osobowych mogQ by6 organy wl.adzy publicznej oraz podmioty

wykonuj4ce zadania publiczne lub dzialajqce na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w

zakresie i w celach, kt6re wynikajE z przepis6w powszechnie obowi4zuj4cego prawa; inne

podmioty, kt6re na podstawie stosownych um6w podpisanych z Domem Pomocy Spolecznej

w Kocku przetwarzaj4 dane osobowe dla kt6rych Administratorem jest Dom Pomocy

Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku, Reprezentowany przez Dyrektora.

- Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art.97 ust. I ustawy, przez okres

4 lat od dnia zakoriczenia postgpowania o udzielenie zam6wienia, a ie2eli czas trwania

umowy ptzeh,racza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy, a po

tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowi4zuj4cego prawa,

w szczeg6lnoSci ze wzglgdu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badari

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

- Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowi4zkowe, gdyz przeslankg

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Obowi4zek podania pruez

Paniq/Pana danych osobowych bezpoSrednio Pani/Pana dotycz4cych jest wymogiem

ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwiqzanym z udzialem w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego; konsekwencje niepodania okreSlonych danych

wynikaj4 z ustawy.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdq podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Pani/Pana dane mog4 byd przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bgd4 profilowane.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana

dotycz4cych;

- na ioastawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.;

- na podstawie art.18 RODO prawo Zqdania od administratora ograniczeniaptzetwatzania
danych osobowych z zastrzeheniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2

RODO**;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy

RODO.
- Nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwi4zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

- prawo do przenoszeniadanych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyZ podstawg prawn4przetwarzaniaPanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. I lit. c
RODO.

. llyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo1e skutkowat zmianq wyniku

postqpowarua

o udzielenie zam6wienia publicznego

niezgodnym z ustawq oraz nie mohe

zalqcznik6w.

ani zmianq postanowiefi umowy w zalvesie

naruszat integralnoici protokolu oraz jego

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania

w odniesieniu do przechowlnvonie, w celu zapewnienia korzystania ze irodk6w ochrony
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prownej lub w celu ochrony prcw innej osoby fizycznej lub prm,tnej, lub z tmagi no

wa2ne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czlonkowskiego.

Administratorem danych osobowych obowiqzanym do spelnienia obowipku informacyjnego

z art. 13 RODO bgdzie w szczeg6lnoSci:

Zamawiaiacv - wzglgdem os6b frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio

pozyskal. Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzyczn4,
- wykonawcy bgdqcego osob4 frzyczn4, prowadz4c4 jednoosobow4 dzialalnoS6 gospodarcz4

- pelnomocnika wykonawcy bgdEcego osob4 frzyczn4(np. dane osobowe zarrieszczone

w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zan1dzagcego wykonawcy, bgd4cego osob4 fizyczn4 (np. dane osobowe

zarrieszczone w inform acji z KRK),
- osoby frzycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o

udzielenie zam6wienia publicznego ;
Wykonawca - wzglgdem os6b frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpo6rednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzy czn1,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgdqcego osob4 frzyczsr1, prowadz4c4 jednoosobow4

dzialalnoSi gospodarcz4,

- pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osobq ftzyczn4 (np. dane

osobowe zarrrieszczone w pelnomocnictwie),

- czlonka organu zarzqdzajqcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgd4cego osob4

fizyczn4(np. dane osobowe zanieszczone w informacjiz KRK);
Podwvkonawca/podmiot trzeci - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe

bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia.

21. Zalqcznil<ami do Specylikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia sq:

1. Zalqczniknr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy + formularz cenowy nazadanie (l-7),
2. ZalEczniknr 2 do SIWZ - OSwiadczenie,
3. Zal4czniknr 3 do SIWZ - Informacja o grupie kapitalowej,
4. Zat1czniknr 4 do SIWZ - Wz6r umowy
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