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Nazwa nadana zam6wicniu przez ZarnawittaCegO:

,rDostawa artykul6w sPoiYwcrych".

Postgpowanie o udzieleniu zam6w.ienia jest prowadzone w trybie przetargu

nie o gr ani czone go, z go dni e

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamfwiefi publicznych

(tj.Dz.(I. z 2019 r. poL.1843), oraz zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.

Wartoit szacunkowa zamhwienia nie przelracza tcwoty olcreilonej w przepisachwydanych na

podstawie

art. I I ust. 8 ustavvy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam|wieri publicznych

(tj.Dz.U. z 2019 r. pol.1843)

Za*ierdzil w dniu 14.11.2019 r.
DYIiEK'IOR

D0mrt Pp1111.; 
rallirarr ,.lnr,i w Kocku

.. .?. F.i . !.!': : : t. .ffiv t : :,t k*, a * t^
(p o dp i s ki e r ow nika z amaw i ai qc e go

lub osoby upow ainionei)



Kock,listopad 2019

1。     Naコ州Fa i adres zamawi可 lcego。

Dom Pomocy Spoleczntt imo Macieia Rataja w Kocku

ul.Tadcusza KoSciuszki l,21-150 Kock

NIP:7141032537,REGON:001099503
nr tclefonu(81)859H25,lllr faksu(81)8591125

Godzlny urz9dowanla:

ponicdzialek― piOtck godz.7.00-15.00.

Adrcs poczty elcktronicznl:dpSkOCkの poczta.Onet,pl

Strona intemetowa ZamawialCegO:.ぃ・、11:)、 kl、ごk:,|

2.       Tryb udzielania zam6wienia.

Post9powanie przcpro、 vadzonc jcst w trybic przctargu nieograniczoncgo zgodnic

z przcpisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004‐ Prawo zaln6wiei publicznych(」 .Dz.U.

z2019■ poz.1843),prze,S6w wykonawczych wydanych na ja podstawie,

przcpis6w ustawy z dnia 23 kwictnia 1964 r.Kodcks cywilny(tj.Dz.U.z2019r.

poz.H45,1495),oraZ niniaszl Specyflkagi lstotnych Warunk6w Zam6wienia.

3.        Opis przedmiotu zam6wienia.

3.1.Zam6wienie sklada si9 z sicdmiu cz9Sci,a jcgo przcdmiotcm zam6wienia jcst

sukcesy、vna   dosta、va artyku16、v spo2ywczych w iloSciach i asortymcncic

okrc`lonyrla w zalaCZniku nr l SIWZ w podzialc na czQ`ci:

Czg56 1: Artykuly spoZywcze sypkie, koncentraty, przyprawy.

Cz9S6 2: Wyroby piekarskie.

Cz93( 3: Migso Swieze, wgdliny, dr6b.

CzgS(, 4: MroZone artykuty spoZywcze

CzgS6 5: Mleko i produkty mleczarskie

Czgilt.6: Swie2e warzywai owoce

CzgSd 7: Jaja

Wvkonawca mo2e skladad ofertv na wszvstkie czeSci zam6wienia.

Nie dopuszcza sie skladania ofert r6wnowa2nvch.

3.2. Przedmiot zam6wienia dla wszystkich czgSci obej muj e :

3.2.l.Produkty 2ywnoSciowe o dlugoterminowym okresie przydatnoSci do

spo2ycia musz4 posiada6 co najmniej 2 miesigczn4 datg przydatnoSci do

spo2ycia liczEc od daty ich dostarczenia do zamawiaj4cego. Produkty

2ywnoSciowe SwieZe i z krotkim okresem przechowywania odpowiednio



4.

5。

powimy posiad“ aktualny,co n■ mmi可 4 dniowy termin pttdatno6ci

do spottcia.

3.2.2.Wszystkie oferowane produkty musza by6 pelnowarto`ciowe,produkowane

zgodnic z obowkン 引巧aCymi n。111lami i standardami oraz zgodnie z zasadallni

HACCP.
3.2.3.Zalnawi可 lCy Wymaga aby oznakowallie dostarczonego produktu bylo

zgodne z Rozporzボzeniem Ministra Rolnictwa i RozwoJu WSi Z dnia 23

grudnia 2014 ro w sprawie znakowania poszczeg61nych rodz巧 6w Srodk6w

spo2ywczycho Na opakowaniu powimy znadow“ si9:tcllllin przydatno`ci

do spo2ycia, spos6b przechowywania, waga ne■ o, sklad, infolll.ale

2ywieniowe― wartoS6 od2ywcza,dokladny adres producenta.

3.2.4.Zgodnie z art。 29 ust.3 ustawy Pzp,je2eli w przedmiocie zarn6wienia

znad可 O siQ jakiekolwick znaki towarowe,patenty czy pochodzenie,nale2y

przyJaC,2e ZalnawlaJaCy podal taki opls ze wskazaniem na typ l dopuszcza

zastosowanie produkt6w r6wnowttnych na caly asortyment stanowiaCy

przedmiot zaln6wienia,可 。prOdukt6w irlllych producent6w ni2 wymienione

w follllularzu asortymentowo―ccnowyin z zastrze2enicln, aby artykul

spo2ywczy byl o takich salnych lub lepszych paralnetrach jakoSciowych,

walorach smakowych, estetycznych, zachowaniu si9 podczas obr6bki

gastronollniczneJ Jak wyrnicnione w fo.11lularzu.W takirn przypadku nale2y

zaznaczy6,jakiego produktu dotyczy ofe■ a r6wllowttna.

3.3.Szczcg61owy opis przedmiotu zarn6wienia Zamawi巧 甲y Opisal z雄 14●zllik nr i d()

貫ヽWZ i wzoru llnowy za14czttik tt「 瑶 tio SIヽVZo W przypadku wystOpienia

nazw producenta produkty mo2na zastttiC r6wllowttnymi(nic gOrszymi).

Wykonawca,kt6ry powohje si9 na rozwittaniaる wnowa2ne w opisywanym

przcz ZamawialCego przedmiocic zaln6wienia,jcst obowittany wykaza6,2e

oferowane przez nicgo produkty spclnttO Wymagania okre61one przcz

ZarnawialCcgO・

3.4. Kod numeryczny Wsp61nego Slownika Zarn6wiei(CPV)dla przedmiotowego

zadanla:

15800000…6R6壼ne produkty spoη wcze

Termin wykonania Zam6wienia.

Tellllin wykonania zaln6wicnia:l stycznia 2020 re do 31 grudnia 2020 roku

Warunki udzialu "‐ pOstOlowinit Oraz "kaZ dOku面 ent6■

potwierdz可 lCyCh Speliiniie warunku udzialu w postepowahiu。    
‐

5。 1.O udzielenie zalln6wienia mogO ubiega6 si9 wykonawcy,kt6rzy zgodnie z art.22

ust l ustawy Prawo zarn6wiei publicznych spelniaQ Warunki dotyczaCe:

o Nie podleg巧 l Wykluczcniu
● SpelnittO Warunki udzialu w postOpowaniu
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● ZallnawiaOcy nie dokon司 e szCZeg61owcgo okrcSlcnia warunk6w dotyczttyCh

kompetendi i uprawnici do prowadzcnia okrcSlona dZialalnoSci zawodow可

oraz sytuali inansowtt i CkOnomiczna・

5。 2。 W przedmiotowym postOpowaniu zalnawittaCy nie stawia szczeg61owych

warunk6w udzialu w postOpowaniu i nic opistte spOSObu dokonywania occny

spclniania tych warunk6w.

5.3.O udzielenie zam6wienia mogO ubiegaC si9 wykonawcy w stosunku do

kt6rych nie zachodzl pOStawy do wykluczcnia z post9powania okre`lonc w art.

24 ust.l pkt 12-23 ustawy Prawo zam6wiei publicznych.

5.4.W celu wykazania speiniania warunk6w udzialu w postOpOWaniu wykonawcy

sl zobowilzani zlo」ヶ
`naStepujlCe dokumenty:

暑灘漉露鑢蓋‡類ぶ oぶCr‡鑽鶯

5.6.1 0Swiadczenie wst9pne O Spelnianiu warunk6w udzialu w postOpOWaniu警 鷲

l)震 秦螢・ζ燿 ‡ヽt雛を今 ∵ヽ‡婆 ぐゞ峰● zaま 場ぐZ鶴 :‡《概 r tt tio 31ヽヤZ― na zasadach okre`lonych

w sek●i7SIWZ.

讀 雄 警 ettw綴 濾お  露議鑢 鐵躙腱 鱗‡鑢Cc盆《)ヽ 誰 ‡ぽ 中W麟 醸c 感 (ヵ  務 vtto撫続町 cv 薔》0(1く )k〈)慇織議隻會

識鱗繊‡級 i嚇 ‡ 移議蓬‡機叢憮1鱗 t〉悔 ∫蓋 (會γ鵞類 ()wvttζ 《♪難減苺wC鋒 摯 ‡《絡6re臨 ゅ 《》護b欝・議議 撰ゅs難繊複繊 _黎

〔検奪む鱗‡く警鵜議 《事cc購 ‡(》 誉驚議 :ヽ

5.6.2 ZamawialCy przed udzieleniem zaln6wienia wezwie wykonawc9,kt6rcgo

oferta zostala nawy21 0CCniOna,do zlo2cnia w wyznaczonym tellllinie,nic

kr6tszym ni2 5 dni,tc.11linie,aktualnych na dziei zlo2cnia nastOp可甲ych

ogwiadczen lub dokumcnt6w:

― w celu potwicrdzcnia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udzialu

w postcpowaniu : odpisu z wlaSciwego rlcstru lub centralnd eWidCndi

infollllagi o dzialalnoSci gospodarcztt je2eli OdrObne przepisy wymag巧 l wpiSu

dO rttCStru lub ewidendi,W Celu potwierdzcnia braku podstaw wykluczcnia na

podstawic art.24 ust.5 pkt,l ustawy.

5.5。 Je2eli wykonawca nie zlo2y o`wiadczenia,o kt6rym mowa w sekai 5.6.1 lub

dokllmcnt6w,o kt6rych mowa w sekli 5。 6.2 1ub dokumenty sO niekompletne,

zawicral b19dy lub budzO wskazane przez zamawittTegO WttpliWO`ci,

zamawiaaCy wczwic do ich zlo2enia,uzupelnienia lub poprawienia lub do

udzielania wyJaSnien w tcllllinie przez siebie wskazanym,chyba tte mimo ich

zlo2enia,  uzupclnicnia lub poprawicnia lub  udzielenia wyJaSniei oferta

wykonawcy  podlega  odrzuccniu  albo  koniecznc  byloby  uniewattnicnic

postQpowania.

5。 6。 Wykonawca nie jest obowittany do zlo2enia dokument6w wskazanych w sektti

5.6.2 na wezwanic zamawiaOCego, je2eli zamawiaaCy posiada aktualne

oSwiadczcnia lub dokumenty dotyczlce tegO Wykonawcy potwicrdzttaCe

spelnianie warunk6w udzialu w post9pOWaniu lub mo2e je uzyska6 za pomoca
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spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu lub mohe je uzyska6 za pomocq

bezplatnych i og6lnodostgpnych baz danych, w szczeg6lnoSci rejestr6w

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacii

dzialalnoSci podmiot6w realizuj4cych zadania publiczne ( ti. Dz. U. z 2019 r.

poz. 700,730,848, 1 590).

W tym celu zaleca sig, aby wykonawca na wezwanie zamawiaj4cego

przeslane

w trybie art.26 ust. 2 ustawy zamiast zloLy( wymagane dokumenty wskazal,

w jakim konkretnie postgpowaniu zloiyl dokumenty bgd4ce w posiadaniu

zamawiaj4cego lub w jaki spos6b sQ one dostgpne dla zamawiajqcego - w celu

umoiliwienia ich identYfikacji.

5.7. Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.1 - 5.6.2 powinny by6 aktualne na dzieri ich

zloZenia.

5.8. Oswiadczenie wskazane w sekcji 5.6.1 sklada sig w formie oryginalu.

S.9. Dokumenty wskazane w sekcji 5.6.2 sklada sig w formie oryginalu lub

kserokopii za zgodnoSd z oryginalem.

5.10. Wykonawcy, ktorzy nie wykaZ4 spelniania wymaganych warunk6w zostan4

wykluczeni z postgpowania.

6. Przeslanki wykluczenia wykonawcy z udziatru w postgpowaniu.

6.1. Obtigatoryjneprzeslankiwykluczenia:
Wykonawca podlega wykluczeniu z udzialu w postqpowaniu w przypadku

wystqpienia przeslanek wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo

zam6wieri publicznych.

6.2. Fakultatywne przeslanki wykluczenia przewidziane w niniejszym

postgpowaniu.

Zamawiaj1cy wykluczy z udzialu w postgpowaniu wykonawcg wobec kt6rego

zachodzq przeslanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 5 pkt 1. 2, 3. 4. 8
ustawv PZP, tj. wykonawcg:

6.2.1 w stosunku do kt6rego otwarto likwidacjg, w zatwierdzonym przez sqd

ukladzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane

zaspokojenie wierzycieli przez likwidacjg jego maj4tku lub sqd zarzEdzil

likwidacjg jego maj4tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015

r. - Prawo restrukturyzacyjne ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912, 1655,

1802) lub kt6rego upadloS6 ogloszono, z wyj4tkiem wykonawcy, kt6ry po

ogloszeniu upadloSci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym

postanowieniem s4du, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacjg majEtku upadlego, chyba 2e sqd zarzqdzil likwidacjg jego

maj4tku w trybie art.366 ust. 1 ustawy zdnia 28 lutego 2003 r. - Prawo

upadloSciowe (tj. Dz.U. 22019 r. poz. 498, 912, 1495, 1655, 1802);

6.2.2 kt6ry w spos6b zawiniony powaZnie naruszyl obowi4zki zawodowe,



co podwala jego uczciwoS6, w szczeg6lnoSci, gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego dzialania lub rahqcego niedbalstwa nie wykonal lub
nienale?ycie wykonal zam6wienie, co zamawiaj4cy jest w stanie wykazat
za pomocE stosownych Srodk6w dowodowych - jezeli nie uplyngly 3 lata od

dni a zai stn ienia zdarzenia bgdEce go podstawE wykluczenia;
6.2.3 jezeli wykonawca lub osoby, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I pkt 14

ustawy PZP uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaj4 w
relacjach okre6lonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 PZP z zamawiaj4cym,

osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiaj4cego, czlonkami
komisji przetargowej lub osobami, kt6re zloZyly oSwiadczenie, o kt6rym
mowa w art. 17 ust. 2a PZP - chyba ze jest mo2liwe zapewnienie

bezstronnoSci po stronie zamawiaj4cego w inny spos6b niz przez

wykluczenie wykonaw cy z udzialu w postgpowaniu;

6.2.4 kt6ry, zprzyczynleZEcych po jego stronie, nie wykonal albo nienaleZycie

wykonal w istotnym stopniu wczeSniejsz4 umowg w sprawie zam6wienia
publicznego lub umowg koncesji, zawartqzzama'wiaj1cyrn, o kt6rym mowa

w art. 3 ust. I pkt 1-4 PZP, co doprowadzilo do rozwiqzania umowy lub
zas4dzenia odszkodowania - jezeli nie uplyngly 3 lata od dnia zaistnienia

zdarzenia bgd4cego podstaw4 wykluczenia;
6.2.5 kt6ry naruszyl obowi4zki dotyczqce platnoSci podatk6w, oplat lub skladek

na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, co zxtawiaj1cy jest w stanie

wykaza(, za pomoc4 stosownych Srodk6w dowodowych, z wyj4tkiem
przypadku, o kt6rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP, chyba 2e

wykonawca dokonal platnoSci naleZnych podatk6w, oplat lub skladek na

ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarl wiqZqce porozumienie w sprawie splaty tych nale2noSci

6.3. W celu braku podstaw wykluczenia wykonawcy sA zobowi1zani zloLy(,

nastgpuj 4ce dokumenty :

It*ze ltr r- olcrtit:

6。3.1.OSwiadczenie wstOpne o braku podstaw wykluczenia z udzialu

w postOpowaniu、″g、γzoru sta菫10Wi4cego zalttcznik lNr 2 do SlヽVZ― na

zasadach okreSlonych w sektti 7 SIWZ.

粒鐵 、'czwalttic zarnawialaCC霞 o skicrowallc do w▼konawcv po dokonallci

analizic

i badallill oliL・ 1・t(tvlko l″▼konawca,i《 16rc震o ofcrta zostala llai、 ″、zci occniona):

ZarnawittaCy dZialaaC na pOdstawie art.26 ust.2 ustawy odstepuie od 2“ ania

dokument6w potwierdz1lcych Ok01icznoSci,o kt6rych mowa w art.25 ust.l pkt

3 ustawy PZP.
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6.4.

6.4.W przypadku wykonawc6w wsp61nie ubicgalcyCh si9 o udzielcnic zam6wienia

ogwiadczenie wymagane w pkt 6.3.l  winno by6 zlo2one przcz ka2dego

z wykonawc6w.

6.5。 Je2eli wykonawca nie zlo2y oSwiadczenia,o kt6rym mowa w sektti 6.3.1 lub

dokument jest niekompletny, zawiera b19dy lub budzi wskazane przez

zalnawialCegO WatpliWoSci,zarnawiatty wezwie do jego zlo2enia,uzupelnienia

lub poprawienia lub do udzielania wy」 agniei w tclllliniC przez siebie wskazanynl,

chyba 2e rnilno ich zlo2enia, uzupeinienia lub poprawienia lub udziclenia

wyJagnici oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo  konieczne byloby

uniewttnienie post9poWania.

6.6.〇

`wiadczenie wskazanc w sckqi 6.3.l powillno byC aktualne na dzici jegozlo2enia.

6.7.OSwiadczenic wskazanc w sektti 6。 3。 l sklada si9 w follllie oryginalu.

6.8.Wykonawcy,kt6rzy nie wyk舷 l braku podstaw do wykluczenia zostana Wykluczeni

z postOpowania.

‡》鷲ま級餞懺》驚叡憮《ヽ '11〔〉‡、cК ttcご 摯
・資l驚〕銀機 )i織 |(〉w、′cll(注 ri。 24 1lst.1意 》kt 23 1istaw、 1)ZP):

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zarrieszczenia na stronie internetowej

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

(bez odrgbnego wezwania ze strony zamawiajqcego) przekaZe zamawiaj4cemu

oSwiadczenie o przynaleZnoSci lub braku przynaleimoSci do tej samej grupy

kapitalowej z innymi wykonawcami skladaj4cymi oferty w danym postEpowaniu

(o kt6rej mowa w art. 24 lst. 1 pkt 23 PZP) - rvg zalilcznika Nr -3 do SIWZ.
Wraz ze zloheniem oSwiadczenia, wykonawca mohe przedstawi6 dowody, 2e

powiqzania z innym wykonawc4 nie prowadz4 do zakl6cenia konkurencji w
postgpowaniu o udzielenie zam6wienia.

Jeheli wykonawca nie zloZy oSwiadczenia, o kt6rym mowa w sekcji 6.4, lub
oSwiadczenie jest niekompletne, zawiera btgdy lub budzi wskazane przez

zamawiajqcego w4tpliwoSci, zamawiajEcy wezwie do jego zlohenia, uzupelnienia

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

chyba 2e mimo ich zlohenia, uzupelnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaSnieri oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaZnienie postgpowania.

OSwiadczenie wstgpne wykonawcy.

7.1. Wykonawca wraz z ofertq, sklada oSwiadczenie wstgpne potwierdzaj4ce

spelnianie warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
z udzialu w po stgpowaniri.

6.5。

7.
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8.

UWAGA!
1) Do oferty i oSwiadczenia wstgpnego nie naleiy dol4cza(.

dokument6w wskazanych w sekcjach 5.6.2. Dokumenty te sklada sig na

wezwanie zamawiajqcego na zasadach okre5lonych w przepisach art. 26

ustawy Prawo zam6wiefi publicznych.
2) Zamawiajecy puewiduje procedurg wskazanq w art. 24aa

Prawa zam6wieri publicznych tj. najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie

zbada, czy wykonawca. kt6rego oferta zostala oceniona iako
naikorzystnieisza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu

w postgpowaniu.

7.2. Wz6r oSwiadczenia wstgpnego stanowi z*l4tznih nr 2 do SIWZ.
7.3. W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegajEcych sig o udzielenie

zam6wienia oSwiadczenie wstgpne sklada kazdy wykonawca.

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

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania,

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

podmiotach w oSwiadczeniu wstEpnym.

7.5. Zamawiaj1cy nie itqda, aby wykonawca, kt6ry zarrierza powierzy6

wykonanie czgsci zam6wienia podwykonawcom, w celu wykazania braku

istnienia wobec nich podstaw wykluczeniaz udzialu w postgpowaniu zamieszczal

informacje o podwykonawcach w oSwiadczeniu wstgpnym.

Informacje o sposobie porozumienia sig zamawiaj4cego z rvykonawcami
oraz przekarywania o5wiadczeri lub dokument6w, a takirc 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 przekazywa(, za poSrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r. - Prawo pocztowe : (tj.Dz.U. z
2018 r. poz.2188,22019 r. poz. 1051, 1495, 2005), osobiScie, za po6rednictwem
poslaflca, faksu lub przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4
elektroniczn4 ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 123, 730). Z zastrzeaeniem, Ze jeaeli
przepisy ustawy Prawo zam6wieri publicznych innych ustaw lub rozporzqdzen
wykonawczych wymagajq szczeg6lnej formy dla danego dokumentu, wykonawca
musi zastosowa6 t4 formg. Jezeli zamawiajqcy lub wykonawca przekazujE
o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za poSrednictwem faksu
lub przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug drog4 elektroniczn4, kaZda ze stron na
l1danie dru gi ej strony niezwlo czni e potwierd za f akt i ch otrzymania.

8.2. oferty nale?y skladai pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.
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8.3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje naleZy przekazywaf,

do zamawiaj4cego:

- za pomoc4 telefaksu na nr.: (81) 859 1125,

- drog4 elektronicznQ na e-mail : dnsliocliir.i)poczta.ortet.pl

- pisemnie na adres: Dom Pomocy Spolecznej w Kocku, ul. T. KoSciuszki l,2l-
150 Kock.

8.4. Wszelkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane  przcz  wykonawcO  powinny  by6  podpisane  przez  osobQ

upowa2niona do wyStqpOwania w iinieniu wykonawcy albo przez osobQ

llmocowanl przez osob9 uprawllionl, w prZypadku os6b flzycznych przcz

wykonawcO   albo   przcz   osOb9   urnocowanl   przez   wykonawc9.

W przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegaacyCh Si9 0 udzielcnie zarn6wienia

o6wiadczcnia, wnioski, zawiadollnienia oraz infollllacJe powinny by6 podpisanc

przez pelnomocnika.

8.5。   ZalnawittaCy udZieli ttla`nien dOtycZttych treSci specyflkadi istOtnych

warunk6w zalln6wienia niezwlocznie,jednak nie p6乏 nitt ni2 2 dni przed uplywem

terlninu skladania ofert, pod warunkienl, 2c wlliosek o wyJagnienie treSci

specyflka● i iStOtnych warunk6w zaln6wienia wplynie do zalnawittaCego nie

p6乏nia ni2 do koica dnia w kt6rym uplywa polowa wyznaczonego tellllinu

skladnia ofert.

8.6. OsobO upowttniona przeZ Zallnawialcego do kontaktowania si9
z Wykonawcalnijest:

Angelika Gierasimiuk―Cholewa,fax.:(81)859H25,c― mail:

dpskockのooczta.onct.ol;/pl″ dぉlock pl

8.7. Adrcs strony intemetowa, na kt6r●  zamieszczone jest o gloszenic
o zam6wieniu oraz specyflkatta istOtnyCh warunk6w zaln6wienia, at」 ae

wszystkie illlle niezbOdne dokumenty: http:〃
―

.dpskock.ol w zakladce

Przetargi i ogloszenia, http:〃
―

.powiatlubartowski.pl w zakladce przetargi

i ogloszenia, oraz 
…

.dpskock.naszbip.pl w zakladce przetargi,

―
・Splubartow.bip.lubclskie.pl w zakladcc przetargi.

9. Wymagania dotycz4ce wadium.

9.1. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin zwiqzania ofertq

Kaldy wykonawca bgdzie zwiqzany swoj4 ofert4 30 dni od uplywu terminu skladania

o1-ert.

9



ll. Opis sposobu przygotowania ofert.

11.1. Ofertg nale?y napisa6 pismem czytelnym w jgzyku polskim.
11.2. Ofertg nale?y sporzqdzi(, zgodnie z Wmaganiami umieszczonymi

w specyfikacji oraz dolqczy(, wszystkie wymagane dokumenty i oSwiadczenia.

11.3. Kuzdy wykonawcamohe zloLyt, w niniejszym postgpowaniu tylko jedn4 ofertg.
11.4. Ofertg nale?y zloZy(, w trwale zamknigtej kopercie. Koperta powinna by6

zaadresowana na adres wskazany w pkt 1 SIWZ.

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

oraz o5wiadczenia:
ll.5.l.OSwiadczenia i dokumenty wymagane w sekcji 5-7 specyfikacji

istotnych warunk6w zam6wienia.
11.5.2. Formularz ofertowy (wg zalqcznika nr 1) - w przypadku skladania

oferty przez podmioty wystgpuj4ce wsp6lnie naleiry poda6 nazry (firmy)
oraz dokladne adresy wszystkich wykonawc6w sktadaj4cych ofertg
wsp6ln4.

1 1.5.3. 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).
11.5.4. Pelnomocnictwo do wystgpowania w imieniu wykonawcy,w przypadku,

gdy dokumenty skladaj4ce sig na ofertg podpisuje osoba, kt6rej

umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie bgdzie wynikad
z dokument6w zalqczonych do oferty.

11.5.5.W przypadku wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie
zam6wienia dokumenty i oSwiadczenia skladaj4ce sig na ofertg powinny
byd podpisane przez pelnomocnika.

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

przedstawione

w formie oryginalu lub kopii poSwiadczonej w drodze czynnoSci notarialnej
w rozumieniu ustawy z dnia 14 lutego l99l r. Prawo o notariacie na podstawie:
(tj. Dz. U . z 2019 r. poz. 540, 7 30, 1495, 1655, 2020).

11.7. Poprawki powinny byi naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/paraf4

osoby upowaznionej.

1f .8. Ponadto zaleca sig spigcie na trwale wszystkich dokument6w, zalqczenie spisu

treSci oferty, uloZenie wszystkich wymaganych dokument6w zgodnie

z kolejnoSci4 podanq w specyfikacji oraz ponumerowanie wszystkich stron

oferty.
11.9. W przypadku gdyby oferta, oSwiadczenia lub dokumenty zawieraly informacje

stanowi4ce tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepis6w o zwalczaniu
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nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien w spos6b niebudz4cy

w4tpliwosci zastrzec,2e nie mog4 by6 one udostgpnione orazwykazywal,2e

zastr zeaone informacj e stanowiqce taj emnice przedsi gbiorstwa. Info rmacj e

te powinny byd umieszczone w osobnym wewnqtrznym opakowaniu, trwale

ze sob4 polqczone i ponumerowane. Nie mogq stanowi6 tajemnicy

przedsigbiorstwa informacje podane do wiadomoSci podczas otwarcia ofert.

11.10. Oferta wraz z oSwiadczeniami i dokumentami naleZy umiesci6 w zamknigtym

opakowaniu, uniemozliwiaj4cym odczytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia

tego opakowania. Opakowanie powinno byt oznaczone: nazwa (firmy), adres

Wykonawcy, zaadresowane nastgpuj Eco :

Dom Pomocy Spolecznej w Kocku
Ul. Tadeusza KoSciuszki I
2l-150 Kock

OFERTA -,,Dostawa artykul6w spoZywczy ch"

rl

i N, ,pru*y : DPSI At27 I l3l20lg Nie otwier at przed 03 .W r. godz. 1 I " 
Ii-itti_L__-----_-----_

11.11. Konsekwencje nieprawidlowego zaadresowania oferty bEdq obciqzaly

wykonawcA

(w tym konsekwencje zapoznania sig z tresciq oferty przed uplywem terminu

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

rozpieczgtowana

i pracownicy zarnawiaj4cego zapoznaj4 sig z jej treSci4 nie wiedz4c o tym,2e
jest to ofert z\ohona w postgpowaniu przetargolvym).

ll.l2. Przed uplywem terminu skladania ofert, Wykonawca moZe wprowadzid

zmiany do zlozonej oferty lub wycofa6 ofertg. Oswiadczenia o wprowadzonych

zmianach lub wycofaniu oferty powinny by6 dorgczone ZamawiajEcemu na

piSmie pod rygorem niewaZnoSci przed uplywem terminu skladania ofert.

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

zawierac odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrzlzem: ,,ZMIANA" lub

,,WYCOFANIE".

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

12.1. Oferty nale?y skladad w siedzibie Zamawiqqcego tj.:
Dom Pomocy Spolecznej w Kocku
UI. Tadeusza KoSciuszki I
21-150 Kock
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Pok6j nr 27,sekretariat

12.2. W postOpowalliu wezIIna udzial tylko te oferty, kt6re wplynO do

ZamawiaaCego do dnia 03靱靡躙pr.do gOdz.IMu na adres wskazany wpkt

12.1.Decyd巧 Te znaCZenie dla oceny zachowania powy2szego tellllinu ma data

i godzina wpり躙u ofCrty na adres wskazany w pkt 12.1,a nie datajtt wySlania

przesyl● poCZtOWl czy kuriers● 。
12.3. Otwarcie ofert nasttti W:

Domu Pomocy Spoleczntt w Kocku

Ul.Tadeusza Ko6ciuszki l

21¨150 Kock

Pok6j Dyrektora

dma 03.躙 ■ o gOdZ。 辣

13. Opis sposobu obliczania ceny.

13.1. Na druku oferty zal1cznik nr I do SIWZ nale?y podai calkowit4 ceng

ofertow4 @rutto) obejmuj4c4 realizacjg calego zam6wienia w zlotych polskich
(PLN), wrazzpodaniem stawki podatku VAT (odrgbnie dla oferowanej czgSci).

13.2. Wykonawca obliczy ceng ofertowE w oparciu o informacje zawarte
w niniejszej SIWZ . Cena oferty musi uwzglgdniad calkowity koszt realizacji
zam6wienia.

13.3. W cenie ofertowej nale|y uwzglgdni6 podatek VAT oraz wszystkie wymagania
okreSlone w niniejszej specyfikacji, np. koszty transportu i inne. Cena brutto
podana w ofercie (zalEcznik nr I do niniejszej SIWZ) winna zawierat wszystkie
koszty. Podana cena jest obowi4zuj4ca w calym okresie wa2noSci oferty.

13.4. Wszelkie obliczenia nale?y dokonad z dokladnoSci4 do pelnych groszy
(z dokladnoSci4 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 i v,yZsze zaol<rqgla sig do 1 grosza.

13.5. Jeheli cena podana w formularzu oferty liczbq nie bgdzie odpowiadai cenie
podanej slownie, zamawiajqcy przyjmie za prawidtow4 ceng podan4 slownie
przyjmujqc zacenQ wyjSciowq - cenE netto podanE slownie.

13.6. Zamawiaj1cy w celu oceny oferty, kt6rej wyb6r prowadzilby do obowi4zku
podatkowego zamawiaj 4cego (w przypadku wykona w cy zagr anicznego z l<raj6w
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, ktory zamawiaj4cy
mialby obowiqzek wplacii zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami.

13,7. Zamawiajqcy nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych.
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14. Opis kryteri6w, ktt6rymi zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy wyborze

oferty, wraz z podaniem wag tych kryteri6w i sposobu oceny ofert, a je,eli

przypisanie wagi nie jest mozliwe z obiektywnych prrycz!\, zamawiajqcy

wskazuje kryteria oceny ofert w kolejnosci od najwazniejszego do najmniej

wa2nego

14.1. Przy wyborze oferty ZamawiaiEcy bqdzie sig kierowal nastqpuj4cymi

kryteriami (ednakowo dla kazdej czESci)'

14.2. Kryteriami oceny ofert sE: 
,

I

I

w powyZsry ena brutto oferty. Maksymaln4 ilosi

punkt6w otrzymawykonawca, kt6ry zaproponuj e nainiZsz4 cen9, pozostali bqd4

oceniani wedlug nastEpuj4cego wzoru :

pc: )il1'::'-::::T:-:-1 :-"',*::il-"" :Y::l-1ll-------- ,. uo

Cena badanej ofertY

gdzie:Pc― ilo`6 punkt6w,jakO dana oferta otrzyma za ccn9 oferty brutto.

L百

萬戸
_3石

焉〒フ百ξ憂面藤F~正:テ戻≡T:::聖:I:l[f:;望 ilま;jl「片I`::面F―百肩雇
=F=石

戸丁3百T可罰蕗蕩死雇la

zamowlcnla.

Wymagany telll.in minimalny do 3 dni od daty zlo2enia zaln6wienia.
Maksymalna i10S6 20 punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zapropontte
nakr6tszy tclll・ in dOStawy J。 l dZie血.1lo66 punkt6w wyliczona bOdzie wg.

poni2szych zasad:

→ ZaOferOwany terllnin dostawy 3 dni od daty zlo2enia zam6wienia― O pkt.

b)ZaOferOwany tellllin dostawy 2 dni od daty zlo2enia zam6、 vicnia-10 pkt.

C)ZaOfCrO、vany tcllllin dOStawy l dziei od daty zlo2cnia zaln6wienia-20 pkt.

3。Termin platno6ci faktury-2o%

W powy2szym krytcrium oceniany b9dzie tcrmin platnoSci za faktury
zaoferowany przez Wykonawc9 W f0111lularzu ofertowymo Wymagany tcllllin

rniniinalny do 14 dni od daty dor9czCnia faktury. NIaksymalnl ilo`6 20

punkt6w otrzyma Wykonawca kt6ry zaproponuJe nttdluttSZy te111lin platno`ci

J.30 dni.1lo66 punkt6w wyliczona b9dzie wg.poni2szych zasad:

→ ZaOferOwany tellllin platnoSci 14 dni od daty wplywu faktury do
Zamawiajqcego - 0 pkt.
b) zaoferowany termin platnoSci 2I dni
Zamawiajqcego - 10 pkt.
c) zaoferowany termin platnoSci 30 dni
Zamawiajqcego - 20 pkt.

14.3. N,qczna iloSd punkt6w otrzymanych przez wykonawca bgdzie sumE iloczyn6w

punkt6w przyznanych w poszczeg6lnych kryteriach i wag danego kryterium.

od daty wptywu faktury do

od daty wptywu faktury do

13



15。

po:pcfpo+pp
gdzie

Po - suma punkt6w przyznanych danej ofercie,

Pc - punkty w kryterium Cenu,

Po - punkty w kryterium Termin dostawy,

Pr - punkty w kryterium Termin platnoicifaktury,

14.4. Zamawiajqcy wybierze ofertE, kt6ra uzyska najwigksz4liczbq punktow.

Informacje o formalnoSciach, jakie powinny zostad dopelnione po

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

15.1. Wykonawca, kt6rego oferta zostanie wybrana zobowiqzany jest podpisa6

umowg w miejscu wskazanym przez ZamawiaiEcego, zgodnq ze specyhkacjq

Istotnych Warunk6w Zam6wienia wraz z zal1cznikami oraz zlohonq ofert4 ,

w terminie .vqvznaczonym przez Zamawiaiqcego. Osoby podpisuj4ce umowg

powinny posiada6 ze sob4 dokument potwierdzaj4cy ich umocowanie do

podpisania umowy o ile umocowanie to nie bEdzie wynikac z dokument6w

zalqczonych do oferty.

Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy.

16.1. Zamawiaj1cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania

umowy.

Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do treSci

zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, og6lne warunki umowy
albo wzrir umowy, je2eli zamawiaj4cy wymaga od wykonawcy, aby zawarl z nim
umowg w sprawie zamr6wienia publicznego na takich warunkach.

17.1. Wzor umowy stanowi zalqcznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia. Przewidywane zmtany umowy zawarto we wzorze umowy
stanowi4cym integraln 4 czgflc SIWZ.

17.2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy
dopuszcza sig zmiang wartoSci umowy o r6znic9 wynikaj4c4 ze zmiany wartoSci

podatku VAT. Taka zmiana moze nast4pi6 po zaakceptowaniu przez

Zamawrqqcego wniosku Wykonawcy zawieraj4cego uzasadnienie faktyczne
i prawne.

17.3. W przypadku zmiany technologii produkcji lub w przypadku zaistnienia

innych okolicznoSci pozwalajqcych na obni2enie ceny przedmiotu umowy,
Wykonawca odpowiednio j4 obnizy.

16.

17.
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18. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguj4cych Wykonawcy w
toku postgpowania o udzielenie zam6wienia.

18.1. Srodki ochrony prawnej przysluguj4 wykonawcy, atakie innemu podmiotowi,
jeheli ma lub mial interes w uzyskaniu danego zam6wienia oraz poni6sl lub
moZe ponieSd szkodg w wyniku naruszenia przez Zamawiaj1cego przepis6w

ustawy.

f8.2. Odwolanie.
1 8.2. 1 . Odwolanie przysluguj e wobec czynnoSci :

I 8.2. l. 1 . okreSlenia warunk6w udzialu w postgpowaniu

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

zamowlerua;

I 8.2.1. 3. odrzucenia oferty odwoluj 4cego ;

I 8.2. I .4.opisu przedmiotu zam6wienia;

I 8.2. I .5.wyboru najkorzystniejszej oferty
l8.2.2.Odwolanie powinno wskazywa6 czynnoSci lub zaniechania czynnoSci

zamawiaj1cego, kt6rej zarz:uca sig niezgodno6i z przepisarrri ustawy,

zawieral zwigzle przedstawienie zarzttow, okreSla6 ZEdanie oraz

wskazywad okolicznoSci faktyczne i prawne uzasadniaj4ce wniesienie

odwolania.

18.2.3 Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby odwolawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym zapomocq waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub r6wnowalnego Srodka, spelniaj4cego wymagania dla tego

rodzaju podpisu.

18.2.4 Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji
o czynnoSci zamawiaj4cego stanowiqcej podstawg jego wniesienia -
jezeli zostaly przeslane w spos6b okreSlony w art. 180 ust. 5PZP zdanie
drugie albo w terminie l0 dni - jezeli zostaly przeslane w inny spos6b.

18.2.5 Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a takZe wobec
postanowieri specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, wnosi sig w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamlwien
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 naleZytej starannoSci moZna byto powzi1(, wiadomoSd

o okolicznoSciach stanowi4cych podstawg jego wniesienia.
18.3. Wykonawca mohe w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania

poinformowac zarnawiaj4cego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
podjgtej przez niego lub zaniechaniu czynnoSci, do kt6rej jest on zobowiqzany
na podstawie Ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, na kt6re nie przysluguje
odwolanie zgodnie zpkt 18.2.
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18.4. Skarga do s4du.

18.4.1. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwolawczej stronom orazuczestnikom

postgpowania odwolaw czego.

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

miej sca zamieszkania Zamawiajqce go

18.4.3. Skargg wnosi sig za poSrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od

dnia dorgczenia orzeczenia lzby, przesylaj4c jednoczeSnie jej odpis

przeciwnikowi skargi. Zloaenie skargi w plac6wce pocztowej operatora

.vq1zrraczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada2012 r.- Prawo

pocztowe (tj. Dz. lJ. z 2018 r. poa.2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495,

2005) jest r6wnoznaczne z jej wniesieniem.

18.4.4. Skarga powinna czynit, zado36 wymaganiom przewidziarrym dla pisma

procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarZonego orzeczenia,

przytoczenie zarzut6w, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w,

a takae wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiang orzeczenia w

caloSci lub w czgSci

18.4.5. W postgpowaniu toczqcym sig na skutek wniesienia skargi nie mo2na

rozszerzyc Zqdaniaodwolania ani wystgpowac z nowymi Z4daniami.

19. Pozostale informacje.

19.1. Zarnawiaj4cy przewiduje moZliwoSci skladania ofert czgSciowych zgodnie

zpkt.3.1. SIWZ.

19.2. ZamawiajEcy nie zawieraumowy ramowej.

19.3. Zamawiajqcy nie przewiduje zamlwief,, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy.

19.4. Zanawiajqcy nie przewiduje ofert wariantowych.

19.5. Zamawiaj1cy nie przewiduje rozliczef.w walutach obcych.

19.6. Zamawiajqcy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Obowi4zek informacyjny z art.13 RODO

Dotyczy danych osobowych osoby frzycznej zbieranych w zwiqzku 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 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektyvry 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO",
informujg, ze:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Dom Pomocy

Spolecznej im. Macieja Rataja w Kocku, adres siedziby: ul. T. KoSciuszki l,2l-150 Kock.
Reprezentowany przezDyrektora, kontakt: tel. (81) 8591189, mail: dyrektor@dpskock.pl.

20.
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- JeSli ma Pani/Pan pytania dotyczEce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych w zakresie dzialania Domu Pomocy Spolecznej w Kocku, a takhe

przysluguj4cych Pani/Panu uprawniefl, mo2e sig PaniiPan skontaktowa6 si9 z Inspektorem

Ochrony Danych w Domu Pomocy Spolecznej za pomocq adresu

inspektorochronydanych@dpskock.pl.

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

zwtqz;1nym z postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego nr DPS/2711312019

,,Artykuty spozSrwcze" prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na podstawie

przepis6w ustawy.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 osoby lub podmioty, ktorym udostqpniona

zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o:

1) art. 8 orazart.96 ust. 3 ustawY,

2) ustawg z dnia6 wrzesnia 2001 r. o dostgpie do informacji publicznej, ponadto odbiorcami

Pani/Pana danych osobowych mogq by6 organy wladzy publicznej oraz podmioty

wykonuj4ce zadania publiczne lub dzialaj4ce na zlecenie organ6w wladzy publicznej, w

zakresie i w celach, kt6re wynikaj4 z przepis6w powszechnie obowi4zuj4cego prawa; inne

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

w Kocku przetwarzaj4 dane osobowe dla ktorych Administratorem jest Dom Pomocy

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

- Pani/Pana dane osobowe bgd4 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres

4 lat od dnia zakot'rczenia postEpowania o udzielenie zam6wienia, a jeheli czas trwania

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

tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowi4zuj4cego prawa,

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

naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

- Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest obowi4zkowe, gdyL przeslankq

przetwaruania danych osobowych stanowi przepis prawa. ObowiTek podania ptzez

Pani4/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 bgd4 podejmowane w spos6b

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Pani/Pana dane mogE by6 przetwatzane w spos6b zautomatyzowany i nie bgd4 profilowane.

- Posiada Pani/Pan:

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

dotycz4cych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.;
- na podstawie art.l8 RODO prawo Z4dania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzeleniem przypadk6w, o kt6rych mowa w art. 18 ust. 2

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

Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy
RODO.
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- Nie przysluguje Pani/Panu:

- w zwt4zkuzart.lT ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt6rym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art.2l RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyz podstaw4 prawnqprzetwarzaniaPanilPana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

. Wyjainienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moZe skutkowat zmianq wyniku
postgpowania

o udzielenie zam1wienia publicznego ani zmianq postanowieri umowy w zalcresie

niezgodnym z ustawq oraz nie mo2e naruszat integralnoSci protokolu oraz jego
zalqcznikdw.** Wyjainienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywanio, w celu zapewnienia korzystania ze irodkiw ochrony
prawnej lub w celu ochrony prow innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
waZne wzglgdy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parisnua czlonkowskiego.

Administratorem danych osobowych obowi4zanym do spelnienia obowi4zku informacyjnego
zart.13 RODO bgdzie w szczeg6lnoSci:

Zamawiaiacy - wzglgdem os6b frzycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio

pozyskal. Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- wykonawcy bgd4cego osob4 frzycznq,

- wykonawcy bgd4cego osobq frzyczn4, prowadzqcq jednoosobow4 dzialalnoSd gospodarcz4

- pelnomocnika wykonawcy bgd4cego osob4 frzyczn4 (np. dane osobowe zamieszczone

w pelnomocnictwie),
- czlonka organu zarzqdzajqcego wykonawcy, bgd4cego osob4 fizycznq (np. dane osobowe
zarnieszczone w informacji z KRK),
- osoby frzycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zam6wienia publicznego;

Wykonawca - wzglgdem osob fizycznych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci:

- osoby ftzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzecie go b gd4ce go o sob4 frzy cznq,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgdEcego osob4 frzyczn4, prowadz4c4 jednoosobow4

dzialalno56 gospodarcz4,

- pelnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bgd4cego osob4 frzycznq (np. dane

osobowe zamieszczone w pelnomocnictwie),

- czlonka organu zarz1dzaj4cego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bgd4cego osob4

frzycznq (np. dane osobowe zanieszczone w informacji z KRf);
Podwvkonawca/podmiot trzeci - wzglgdem os6b fizycznych, od kt6rych dane osobowe

bezpoSrednio pozyskal.

Dotyczy to w szczeg6lnoSci osoby frzycznej skierowanej do realizacji zam6wienia.
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Zalqcznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy * formularz cenowy na zadanie (l-7),
Zal1cznikw 2 do SIWZ - Oswiadczenie,
Zalqcznik nr 3 do SIWZ - Informacja o grupie kapitalowej,
Zalqcznik nr 4 do SIWZ -Wz6r umowy
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