
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla

klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy

społecznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny

34815720000000, ul. Al. Józefa Piłsudskiego 2 , 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, państwo

Polska, tel. 32 262 25 28, e-mail obsluga@mops.com.pl, faks 32 261 36 94.

Adres strony internetowej (URL): www.mops.com.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.mops.com.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.mops.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Aleja Józefa Piłsudskiego 2, Dąbrowa

Górnicza 41-300, sekretariat, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie oraz wydawanie gorącego

posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających

z pomocy społecznej

Numer referencyjny: ZP/9/63U/MOPS/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej - zgodnie z

wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej

SIWZ. W/w usługi są świadczone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.

U. z 2019 r. poz.1507 z późn. zm.). 1) Zamawiający informacyjnie podaje, w celu właściwego

oszacowania przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 gorący posiłek, iż w roku 2019 średnio w skali

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=446ef8...

4 z 21 2019-12-03, 14:41



miesiąca było wydawane 1 187 gorących posiłków. 2) Faktyczna ilość gorących posiłków będzie

zmienna w skali zamówienia i będzie uzależniona od wysokości posiadanych środków w roku

budżetowym oraz od potrzeb wynikających ze zmiennej ilości osób kwalifikujących się do tego

rodzaju pomocy społecznej. Przewidywana ilość gorących posiłków wynosi: minimalnie 1 050 w skali

miesiąca. 3) Gorący posiłek będzie wydawany codziennie (w tym w dni wolne i święta) w określonych

godzinach, tj. nie krócej niż 2 następujące po sobie godziny dziennie, zaczynając wydawanie nie

wcześniej niż o godz. 12.00, a nie później niż o godz. 13.00. Zabrania się Wykonawcy dokonywania

zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant, z wyjątkiem sytuacji szczególnej po wcześniejszym

uzgodnieniu z Zamawiającym. W sytuacji, w której Wykonawca jest w stanie przewidzieć konieczność

zamiany gorących posiłków na suchy prowiant jest on obowiązany uzgodnić powyższą okoliczność z

Zamawiającym na 2 dni przed zdarzeniem. 4) Wykonawca zagwarantuje przygotowanie oraz

wydawanie gorącego posiłku dla klientów MOPS w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu,

zgodnie z przepisami Sanepid- u, BHP i P.poż. 5) Lokal (pomieszczenie), w którym będą wydawane

posiłki winien być usytuowany w mieście Dąbrowa Górnicza w odległości nie większej niż 7 km w

linii prostej od Centrum Dąbrowy Górniczej (Pałac Kultury- Plac Wolności 1). 6) Wykonawca musi

zapewnić w tym samym czasie w miejscu wydawania posiłków minimum 20 miejsc siedzących

niezbędnych do spożycia posiłku. W miejscu wydawania posiłków musi być zapewnione WC dla

klientów MOPSu. 7) Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną decyzję (zezwolenie, opinię,

protokół) lub inny dokument właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu, w którym

będą przygotowywane posiłki, do przygotowywania posiłków w zbiorowym żywieniu. 8) Posiłki będą

urozmaicone według uznania Wykonawcy. 9) Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych

komponentów z uwzględnieniem prawidłowych wartości odżywczych i kalorycznych przy

zapewnieniu gramatury określonej w kalkulacji stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. 10) Posiłki będą

wydawane w naczyniach wielokrotnego użytku, przy zachowaniu przepisów higienicznych

dotyczących mycia naczyń i stosowania dopuszczonych przez Sanepid środków myjących zgodnie z

zasadami systemu HACCP. Zamawiający dopuszcza używanie naczyń jednorazowych ulegających

kompostowaniu lub biodegradacji, w tym naczyń wykonanych z biologicznych tworzyw sztucznych

spełniających normę EN 13432 lub EN 14995. 11) Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania w

jadłodajni tygodniowego jadłospisu wraz z gramaturą. 12) Merytoryczny sposób rozliczania i

wydawania posiłków będzie uzgodniony z odpowiedzialnymi (wyznaczonymi do kontaktu) w tym

zakresie pracownikami Zamawiającego. 13) Wydawanie posiłków będzie się odbywało na podstawie

otrzymanych od upoważnionych pracowników Zamawiającego wykazów osób korzystających z

pomocy w formie gorącego posiłku. Wykazy, o których mowa będą uzupełniane przez Wykonawcę w

trakcie trwania miesiąca o osoby, które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy społecznej
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w formie gorącego posiłku i otrzymały imienne skierowanie na gorący posiłek od uprawnionych

pracowników Zamawiającego. 14) Zamawiający co miesiąc będzie dostarczał wykazy, o których

mowa w pkt. 13, tj. wykazy osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. 15)

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień miesiąca, poprzedzający miesiąc

rozpoczęcia wydawania posiłków, wykazy osób korzystających z pomocy społecznej w formie

gorącego posiłku, o których mowa w pkt. 14, a w miesiącu w którym zostanie podpisana umowa

wykazy zostaną przekazane Wykonawcy, nie później niż do dnia 31.12.2019 r. 16) Osoby korzystające

z posiłku, będą potwierdzały każdorazowo pobranie posiłku własnoręcznym podpisem na wykazach, o

których mowa powyżej. 17) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia uprawnionego

pracownika Zamawiającego o nieobecności klienta przez okres co najmniej jednego dnia.

W przypadku nieobecności klienta w wyznaczonych godzinach w danym dniu, klient nie otrzymuje

zaległego posiłku w dniu następnym. 18) Zamawiający wyda każdemu nowemu klientowi imienne

skierowanie upoważniające do korzystania z gorących posiłków, ze wskazaniem czasookresu na jaki

jest przyznane świadczenie i nazwy wykazu do którego należy go dopisać. O wydanym skierowaniu i

dacie, od której będzie przysługiwał posiłek Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę

telefonicznie. 19) W uzasadnionych sytuacjach uniemożliwiających klientowi spożycie posiłku w

określonym terminie w czasie obowiązywania decyzji, Wykonawca nie przygotowuje na wniosek

Zamawiającego posiłku(ów) w tym terminie i tym samym nie żąda za ten okres zapłaty. Wniosek, o

którym mowa w niniejszym punkcie winien być zgłoszony Wykonawcy najpóźniej w dniu

poprzedzającym planowaną nieobecność klienta na posiłku. 20) Wykonawca będzie ponosił pełną

odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z systemu HACCP oraz zapewnienie

właściwej jakości zdrowotnej żywności. 21) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za

przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i wydawania posiłków zgodnie z wymogami i

przepisami Sanepid-u. 22) Wykonawca będzie pobierał i przechowywał próbki każdej składowej

części potrawy z dostarczonej partii żywności w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań

laboratoryjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 23) Pracownicy przygotowujący i wydający

posiłki muszą mieć ważne badania, określone właściwymi przepisami Sanepid. 24) Wykonawca

będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli poprawności

realizacji postanowień umowy. 25) Wykonawca przejmie odpowiedzialność za szkody wyrządzone

przez klientów MOPS. 26) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów

przeciwpożarowych. 27) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę co najmniej 20 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy. 28) Wymagane

jest, żeby wszystkie osoby, które będą przygotowywały i wydawały gorące posiłki były zatrudnione na
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podstawie umowy o pracę, gdyż czynności te polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

28.1) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 28) czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie

potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny; powyższe oświadczenia i dokumenty

winny zawierać informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w

szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj

umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; b) przeprowadzania kontroli na miejscu

wykonywania świadczenia i żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogu. 28.2.) Nie spełnienie wymogu, o którym mowa powyżej skutkować będzie

nałożeniem kary umownej zgodnie z § 9 pkt. 7 umowy. 29. Wymagania w zakresie dostępności dla

osób niepełnosprawnych: Mając na względzie fakt, iż usługa w zakresie opisanego powyżej

przedmiotu zamówienia nie wymaga konieczności dostosowania jej wykonania dla osób

niepełnosprawnych (brak szczegółowych przepisów prawa regulujących te kwestie) nie wprowadza się

regulacji w zakresie art. 29 ust. 5 Ustawy Pzp. 30.Uwaga: Przed rozstrzygnięciem postępowania o

zamówienie publiczne Komisja przetargowa może dokonać wizytacji lokalu, w którym klienci będą

spożywać posiłki, wówczas Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Komisji wizytację lokalu, celem

sprawdzenia oferowanych warunków w uprzednio uzgodnionym terminie.

II.5) Główny kod CPV: 55321000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

55320000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
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zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

1.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych w stosunku do zamówienia

podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy. 2. Zamawiający przewiduje, iż wartość

tych usług może wynieść maksymalnie do 20 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Zakres usług

polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług, co w zamówieniu podstawowym i zgodnych z

przedmiotem zamówienia podstawowego, tj.: w pełnym zakresie określonym w pkt. III SIWZ.

4.Warunki świadczenia przyszłej usługi będą przedmiotem rokowań z Wykonawcą i będą obejmowały

wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia podstawowego. 5. Zamówienie, o którym

mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp zostanie udzielone na warunkach określonych w ustawie Pzp

w trybie zamówienia z wolnej ręki. 6. Wykonawca przystąpi do wykonania usługi wyłącznie po

zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy

Pzp. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego bez uprzedniego zawarcia

umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Zamawiającego zapłaty

wynagrodzenia za wykonanie usług.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-01-01 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Umowa zostaje zawarta na okres: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

2. W przypadku wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel, tj. maksymalnej wartości

zamówienia, umowa rozwiązuje się z dniem wyczerpania środków.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez

Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

20. 000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego

kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w

którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez

Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności

odpowiedzialne za przygotowywanie gorących posiłków, tj.: Zamawiający uzna spełnienie

warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie

przygotowywać gorące posiłki i która posiada przygotowanie zawodowe gastronomiczne – zwód

kucharza lub ukończony kurs gastronomiczny uprawniający do wykonywania usługi określonej

niniejszą specyfikacją z uwzględnieniem zapisu w pkt. VIII.2. SIWZ.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw

wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie

krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 1.

odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania w pkt.

10 Formularza ofertowego (zał. nr 1 do SIWZ) dostępności dokumentu, o którym mowa powyżej,

w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy

danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tej bazy danych wskazane przez Wykonawcę

dokument.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do
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złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na

dzień ich złożenia: 1. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. VI.2.2. SIWZ. 2. wykazu

osób (y), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -

wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, z uwzględnieniem warunku określonego w pkt.

VI.2.3. SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto do oferty należy dostarczyć: 1. Wypełniony Formularz ofertowy i Kalkulację cenową

(załącznik nr 1, 2 do SIWZ - wskazana data podpisania dokumentu). 2. Pełnomocnictwo do

reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej

przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej) lub inny stosowny dokument (np. umowa spółki

cywilnej). Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do

podpisywania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są

właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwisk w odnośnym dokumencie rejestrowym.

Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie- że pełnomocnictwo ustanowione do jego

reprezentacji zostało podpisane przez osobę(y) uprawnione do działania w jego imieniu. 3.

Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w

trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia, z treści których musi wynikać w szczególności: 3.1. zakres dostępnych

Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 3.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu,

przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.3. zakres i okres udziału innego

podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3.4. czy podmiot, na zdolnościach którego

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane

zdolności dotyczą. 4. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o

której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena ofertowa brutto za jeden gorący posiłek 60,00

Ilość godzin (czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
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IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: a)

zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek wystąpienie siły wyższej rozumianej jako

wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia,

którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia

Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej
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Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia

w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej, b)

zmiany podatku VAT: - w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT: cena jednostkowa brutto za

jeden gorący posiłek zostanie odpowiednio powiększona w odniesieniu do ceny zadeklarowanej w

formularzu ofertowym. Maksymalna nominalna wartość umowy nie ulegnie zmianie w okresie

obowiązywania umowy, - w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT: cena jednostkowa brutto za

jeden gorący posiłek zostanie odpowiednio pomniejszona w odniesieniu do ceny zadeklarowanej w

formularzu ofertowym. Maksymalna nominalna wartość umowy może ulec zmniejszeniu, c) zmiany

siedziby lokalu, w którym będą przygotowywane i/lub wydawane posiłki, z zastrzeżeniem, że nowy

lokal, w którym będą przygotowywane posiłki będzie posiadał aktualną decyzję, opinię, protokół lub

inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie obiektu do

przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym i/lub że nowy lokal (pomieszczenie), w którym

będą wydawane posiłki będzie usytuowany w mieście Dąbrowa Górnicza w odległości nie większej

niż 7 km w linii prostej od Centrum Dąbrowy Górniczej (Pałac Kultury Zagłębia - Plac Wolności 1), d)

zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania

zapisów umownych, e) w pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt.2 pkt

3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 2. Z

okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany

przez obie strony. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w

formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-12-11, godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=446ef8...

17 z 21 2019-12-03, 14:41



postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

I. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni spełniać warunki udziału

w postępowaniu określone w pkt. VI oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie

tych warunków, zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. VI, VII, VIII, IX SIWZ. 2. W przypadku,

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa: - w

pkt. VI.5.2.1., VI.5.2.2. SIWZ oraz w pkt. IX.1. SIWZ należy przedłożyć odrębnie dla każdego z

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - w pkt. VIII.1 i VIII.2. SIWZ

Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu; - w

pkt. VI.5.1.1., VII.1 SIWZ Wykonawcy składają łącznie; - w przypadku dokumentu wymaganego w

pkt. VIII.1. SIWZ Zamawiający dopuszcza przedłożenie jednego dokumentu, wystawionego na

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3. Ponadto ww. Wykonawcy

ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich

w postępowaniu i przy zawarciu umowy (dotyczy również Spółki Cywilnej). Wszelka korespondencja

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 4. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy. 5. W przypadku, gdy z załączonych do oferty dokumentów nie wynika sposób

reprezentacji Wykonawcy, przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentu

(pełnomocnictwa) z którego wynika uprawnienie osoby lub osób do składania oświadczeń woli i

reprezentowania Wykonawcy. II. Uzupełnienie sekcji IV.2.2) ogłoszenia - Kryteria oceny ofert:

Punktacja za - “Ilość godzin (czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS”(XG) będzie liczona

w sposób jak niżej, gdzie: - jeżeli posiłki będą wydawane przez 2 godziny dziennie – oferta otrzyma 0
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pkt, - jeżeli posiłki będą wydawane przez 3 godziny dziennie - oferta otrzyma 60 pkt, - jeżeli posiłki

będą wydawane przez 4 godziny dziennie i więcej - oferta otrzyma 100 pkt. Uwaga: - Ilość godzin

(czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS nie może być krótszy niż 2 następujące po sobie

godziny, zaczynając wydawanie nie wcześniej niż o godz. 12.00, a nie później niż o godz. 13.00,

w przypadku niezastosowania się do powyższych zasad oferta Wykonawcy będzie podlegała

odrzuceniu, - Wykonawca może zadeklarować jedynie pełne godziny wydawania gorących posiłków,

w przypadku zadeklarowania czasu w niepełnych godzinach, podany czas będzie zaokrąglany w dół do

pełnych godzin. III. KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ),

(Dz.Urz. UEL 119 z dnia 04.05.2016 str. 1) dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem

Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z

siedzibą w Dąbrowie Górniczej Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41 – 300 Dąbrową Górnicza, tel.

(32) 262 40 40, fax: (32) 261 36 94, email: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie

Górniczej: iodo@mops.com.pl. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.

1 lit. c RODO w celu realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa

prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, art. 39 ustawy

Pzp, - Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z

2016 r. poz. 1126 z późn. zm.) - wewnętrzne regulacje w sprawie: Zarządzenie Nr DKPiO.013.9.2017

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.03.2017 r. w

sprawie: wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku

Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.

96 ust. 3 ustawy Pzp, osoby lub podmioty którym na podstawie odrębnych przepisów prawa

przysługuje prawo kontroli oraz osoby lub podmioty którym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) dane

zostaną udostępnione. 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

w tym nie będą podlegać profilowaniu (art. 22 RODO). 6. Pani/Pana dane osobowe będą

przechowywane zgodnie z terminami wskazanymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
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18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011, Nr 14, poz.

67), tj. teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku

dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku

postępowania w trybie zamówień publicznych, lub w innych przepisach prawa, regulujących czas

przetwarzania danych, którym podlega administrator danych osobowych.. 7. Obowiązek podania przez

Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z

postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca

2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), regulacji

wewnętrznych, związanych z udzielonym zamówieniem publicznym oraz innych przepisów prawa. 8.

Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących, jednak w przypadku gdy wykonanie obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego

wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji

mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana

danych osobowych, jednak skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie

niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; - na

podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa

członkowskiego; wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 RODO, nie ogranicza

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 9. Nie

przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych

osobowych; • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na

podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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