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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zamawiaj ący:

Dom Pomocy Społecznej „Polanki” ul. Polanki 121, 80 -308 Gdańsk tel/fax 58 5521952, 58
5533332 reprezentowany przez  Danut ę  Podogrodzk ą  –  Oleńko Dyrektora  Domu Pomocy
Społecznej „Polanki” działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ńska ul. Nowe Ogrody
8/12, 80-803 Gdańsk NIP 583-00-11-969 

Adres strony internetowej Zamawiającego  : www.dpspolanki.pl
Adres poczty elektronicznej Zamawiającego : sekretariat@dpspolanki.pl
Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/461443

2. Podstawa prawna   - postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art.
275 pkt 1 oraz zgodnie z art 359 pkt 2 przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 11
września 2019 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm. ), zwanej dalej: „Ustawą”.
 
3.  Tryb udzielenia zamówienia –  tryb podstawowy bez negocjacji dla zamówień klasycznych o
wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne uwzględniający przepisy dla zamówień na usługi
społeczne określone w Ustawie ( art. 359 - 361 Ustawy )

4.Użyte w Specyfikacji Warunków Zamówienia terminy maj ą nast ępuj ące znaczenie:

- „jadłospis dekadowy” – jadłospis z wyszczególnieniem wszystkich posiłków na kolejne 10    dni,
- „zestaw dietetyczny” – wszystkie diety wymienione w rozdz. II część I ust.4,
- „osobodzień żywienia” - koszt przygotowania posiłków dla jednej osoby.
- “SWZ” - Specyfikacja Warunków Zamówienia

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/
Na powyższej stronie internetowej będą dostępne wszelkie dokumenty bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz instrukcja użytkowania systemu.

Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  możliwością  prowadzenia
negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający przewiduje możliwość  unieważnienia przedmiotowego postępowania,  jeżeli  środki,
które Zamawiający zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie całości lub części zamówienia,  nie
zostały mu przyznane.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usług  gastronomicznych  polegających  na
przygotowywaniu  posiłków,  dostarczaniu  oraz  ich  dystrybucji  przez  Wykonawcę  na  rzecz
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Zamawiającego mieszkańcom oraz uczestnikom Klubu Samopomocy przebywającym na terenie
Domu Pomocy Społecznej „Polanki” w Gdańsku ul. Polanki 121.
2.Usługa objęta przedmiotem zamówienia powinna być  wykonywana zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i  żywienia, w tym w szczególności przepisami
ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. Z 2020 r., poz.
2021),  ustawy  z  dnia  5  sierpnia  2008  r.  o  zapobieganiu  oraz  zwalczaniu  zakażeń  i  chorób
zakaźnych  u  ludzi  (t.j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1845),  rozporządzeniami  wykonawczymi,
rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń  i  krytycznych
punktów kontroli – HACCP.

3.Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 55320000-9, 55321000-6, 55520000-1

4.Opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia ,
stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ

III. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca  może  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcy
(podwykonawcom) .

2. Zamawiający  wymaga,  aby  w  przypadku  powierzenia  części  zamówienia  podwykonawcom,
Wykonawca  wskazał  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć
podwykonawcom  oraz  podał  (o  ile  są  mu  wiadome  na  tym  etapie)  nazwy  (firmy)  tych
podwykonawców.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Zamówienie  będzie  realizowane  codziennie  w  ilościach  i  zakresie  określonych  potrzebami
Zamawiającego w jego siedzibie tj.  w budynku Domu Pomocy Społecznej  „Polanki”  przy ulicy
Polanki 121 w Gdańsku.

2.Okres wykonania zamówienia wynosi 5  miesięcy tj. od 01.07.2021 do 30.11.2021 roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU i PODSTAWY WYKLUCZENIA

O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  z
postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki wymagane od wykonawców dotycz ące :

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli
wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym
mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów

Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca  posiadał  uprawnienia  stwierdzone  aktualną  decyzją
terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. zakładu przygotowującego posiłki,
o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.
U. z 2020, poz. 2021.), potwierdzające, że:
-  obiekt  spełnia  wymagania  konieczne do zapewnienia  higieny w procesie  produkcji  i  obrocie
środkami  spożywczymi  oraz  do  zapewnienia  właściwej  jakości  zdrowotnej  tych  artykułów  w
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zakresie produkcji żywności, dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi,
-  Wykonawca może produkować  i  obracać  żywnością  czyli  wykonywać  i  dostarczać  posiłki  na
zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie
cateringowym.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

-  posiadają  na  koncie  bankowym  środki  finansowe  lub  zdolność  kredytową  w  wysokości  co
najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

d) zdolności technicznej lub zawodowej

-  wykonali,  a  w przypadku świadczeń  usług  okresowych lub ciągłych wykonują  przynajmniej  2
usługi  gastronomiczne  o  charakterze  podobnym /  tj.  świadczą  usługę  żywienia  całodzienną  z
zastosowaniem różnorodnych diet  wraz z  dystrybucją  posiłków /  do przedmiotu  zamówienia o
wartości  równej  lub wyższej  od 300.000 zł  /  słownie:  trzysta tysięcy złotych/  każda, w okresie
ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres jest
krótszy  –  w  tym  okresie.  Usługa  ta  musi  obejmować  transport  samochodem  Wykonawcy
przystosowanym do przewozu żywności.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dopuszcza łączne spełnianie warunku.

-  posiadają  minimum  jeden  pojazd  samochodowy  przystosowany  do  przewozu  żywności  ,
zatwierdzonym przez terenowo podległego Państwowego Inspektora Sanitarnego

- dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, co najmniej :

* 1  osobą posiadającą minimum średnie wykształcenie dietetyka lub technika technologii żywienia
* 1 osobę posiadającą wykształcenie na stanowisku kucharza, posiadającą minimum 3-letni staż
pracy na tym stanowisku

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dopuszcza łączne spełnianie warunku

2. Podstawy wykluczenia z post ępowania

Z postępowania  o  udzielenie  zamówienia  wyklucza  się  Wykonawców,  w  stosunku do  których
zachodzi którakolwiek z wskazanych okoliczności:
1) obligatoryjne podstawy wykluczenia art. 108 ust. 1 Ustawy  ;
2) fakultatywne podstawy wykluczenia art. 109 ust. 1 pkt. 1, 4, 5, 7 Ustawy  

3. Podmiotowe środki dowodowe

Oświadczenia  i  dokumenty  wymagane  od  wykonawców  na  potwierdzenie  braku  podstaw  do
wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu:

3.1.  Do  oferty  Wykonawca  zobowiązany  jest  dołączyć  aktualne  na  dzień  składania  ofert
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu  – zał. Nr 2 do SWZ    
3.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
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Uwaga:  W  przypadku  podwykonawcy  lub  podmiotu  użyczającego  potencjał  należy  do  oferty
dołączyć dodatkowe oświadczenia o analogicznej treści.
3.3.Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie wezwie wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż   5 dni   od
dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.

4.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności  do  tej  samej  grupy  kapitałowej  wraz  z  dokumentami  lub  informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej –
załącznik nr 4 do SWZ;
2) odpisu lub informacji (wydruku) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji.
2.1.Jeżeli  Wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  których  mowa  w  pkt.  1),  składa  dokument  lub  dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa
powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
2.2.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  1),  zastępuje  się  je  w  całości  lub  części  dokumentem
zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  Wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji,  złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub  gospodarczego  właściwym  ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
3)  odpisu  decyzji  terenowo  właściwego  Państwowego  Inspektora  Sanitarnego  dot.  zakładu
przygotowującego posiłki, o której mowa w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2021.), potwierdzające, że: - obiekt spełnia wymagania
konieczne do zapewnienia higieny w procesie produkcji i obrocie środkami spożywczymi oraz do
zapewnienia  właściwej  jakości  zdrowotnej  tych  artykułów  w  zakresie  produkcji  żywności,
dozwolonych substancji dodatkowych lub innych składników żywności oraz materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością lub obrotem nimi,
-  Wykonawca może produkować  i  obracać  żywnością  czyli  wykonywać  i  dostarczać  posiłki  na
zewnątrz. Decyzja musi dotyczyć prowadzenia żywienia zbiorowego i realizacji usługi w systemie
cateringowym.
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków
lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu  albo  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonawca  dokonał  płatności
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należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłat tych należności;
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  że  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne,  w zakresie art.  109 ust.  1 pkt  1
ustawy,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  jego  złożeniem,  a  w  przypadku
zalegania  z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z
zaświadczeniem  albo  innym  dokumentem  zamawiający  żąda  złożenia  dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
6)  wykaz wykonanych dwóch lub więcej  w okresie ostatnich 3 lat  usług gastronomicznych lub
wykonywanych  o  charakterze  podobnym  /  tj.  świadczą  usługę  żywienia  całodzienną  z
zastosowaniem  różnorodnych  diet  wraz  z  dystrybucją  posiłków  /  do  przedmiotu  zamówienia,
usługa ta  musi  obejmować  transport  samochodem Wykonawcy przystosowanym do  przewozu
żywności,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  z  podaniem
wartości,  przedmiotu,  daty  wykonania  i  odbiorców  oraz  załączenia  dokumentów
potwierdzaj ących, że usługi te zostały wykonane nale życie 
7)  wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  w  szczególności
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług  i  kontrolę  jakości  wraz  z  informacjami  na  temat  ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia –
zał. Nr 5 do SWZ ,
8) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie 
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
9) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy 
gwarancyjnej tego ubezpieczenia

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
może  je  uzyskać  za  pomocą  bezpłatnych  i  ogólnodostępnych  baz  danych,  w  szczególności
rejestrów publicznych  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  17.02.2005  r.  o  informatyzacji  działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków;

W zakresie nieuregulowanym Ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych
przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych  oraz  innych  dokumentów  lub  oświadczeń,  jakich  może  żądać  zamawiający  od
wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie.

5. Inne dokumenty stanowi ące ofert ę:

1) Formularz ofertowy
2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
3) Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy)
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6. Poleganie na zasobach innych podmiotów

6.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6.2.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 
realizacji którego te zdolności są wymagane.
6.3.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów – wzór oświadczenia zał. nr 3 do SWZ.
6.4.Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.5.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu .
6.6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w 
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby .
7.7.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

7. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne/konsorcja)

7.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 
być załączone do oferty.
7.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie 
o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków (jeżeli dotyczy) składa każdy z 
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu.
7.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
7.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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VI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJA ŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi sie pisemnie w języku polskim za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:  
https://platformazakupowa/transakcja/461443.

2.Komunikacja  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  w  tym  składanie  ofert,  wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń  między zamawiającym a wykonawcą,  z uwzględnieniem wyjątków
określonych w Ustawie , odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zdefiniowane
w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. Poz.
344).  Komunikacja  ta  w  niniejszym  postępowaniu  odbywa  się  za  pośrednictwem  platformy
zakupowej Open Nexus.

3. Korzystanie przez wykonawcę z platformy zakupowej Open Nexus jest bezpłatne

4. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem że wniosek  o wyjaśnienie treści  SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni  przed upływem terminu składania ofert.

6.  Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami  dotycząca m.in.  pytań  do treści  SWZ,
oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  informacji  odbywa  się  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. 

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana
do zamawiającego.

7.Zamawiający  będzie  przekazywał  wykonawcom  informacje  za  pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu  składania  i  otwarcia  ofert  Zamawiający  będzie  zamieszczał  na  platformie  w  sekcji
“Komunikaty”.  Korespondencja,  której  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  adresatem  jest
konkretny  wykonawca,  będzie  przekazywana  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl do
konkretnego wykonawcy.

8.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień 
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

9.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w 
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania 
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
-  stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
-  komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel    IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, 
lub ich nowsze wersje,

8



- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 
10.0,
-  włączona obsługa JavaScript,
-  zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego 
Urzędu Miar.

10.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie    

zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za 
wiążący,

         - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków  

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z 
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w 
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.

12 Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych 
czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się 
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:: Piotr Le śniewski od poniedziałku do 
piątku, w godz. 8-13 tel. (58) 552-33-32 w.50

14.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem   
przedmiotowego postępowania lub jego tytułem.

Zalecenia

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM
PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
rozporządzenia  Rady  Ministrów  w  sprawie  Krajowych  Ram  Interoperacyjności,  minimalnych
wymagań  dla  rejestrów  publicznych  i  wymiany  informacji  w  postaci  elektronicznej  oraz
minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

a)  Zamawiający  zwraca  uwagę  na  ograniczenia  wielkości  plików  podpisywanych  profilem
zaufanym,  który  wynosi  max 10MB,  oraz  na  ograniczenie  wielkości  plików podpisywanych  w
aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
b) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 
c)  Pliki  w  innych  formatach  niż  PDF  zaleca  się  opatrzyć  zewnętrznym  podpisem  XAdES.
Wykonawca  powinien  pamiętać,  aby  plik  z  podpisem  przekazywać  łącznie  z  dokumentem
podpisywanym.
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d) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 
e) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
f) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
g) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia  publicznego  i  zachowaniem  odpowiedniego  odstępu  czasu  do  zakończenia
przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania
ofert/wniosków.
h) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.  
i) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
j)  Zamawiający  zaleca  aby  nie wprowadzać  jakichkolwiek  zmian  w  plikach  po  podpisaniu  ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

VII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERT  ORAZ  WYMAGANI A  FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH O ŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa,  zobowiązanie  podmiotu  udostępniającego  zasoby  sporządza  się  w  postaci
elektronicznej,  w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,  .rtf,
.pdf, .doc, .docx, .odt . Zamawiający dopuszcza inne formaty jeżeli będzie posiadał narzędzia do
ich odczytania, ryzyko braku narzędzi i nie odczytania dokumentów obciąża wykonawcę. 

2.Dokumenty  te  muszą  zostać  podpisane  elektronicznym  kwalifikowanym  podpisem  lub
podpisem zaufanym  lub  podpisem osobistym .  W procesie składania oferty,  wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny  lub
podpis zaufany  lub  podpis osobisty  Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie,  który
następnie przesyła do systemu.

2.Poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  dokonuje  odpowiednio  wykonawca,  podmiot,  na
którego  zdolnościach  lub  sytuacji  polega  wykonawca,  wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem
elektronicznym  lub  podpisem  zaufanym  lub  podpisem  osobistym  przez  osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.  Poświadczenie  za  zgodność  z  oryginałem  następuje  w  formie
elektronicznej  podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.Oferta powinna być:
- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
-  złożona przy użyciu środków komunikacji  elektronicznej  tzn.  za pośrednictwem
platformazakupowa.pl,
- podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4.Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą  spełniać  “Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

10



5.W  przypadku  wykorzystania  formatu  podpisu  XAdES  zewnętrzny.  Zamawiający  wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w
formacie XadES.

6.Zgodnie  z  art.  18  ust.  3  ustawy  Pzp,  nie  ujawnia  się  informacji  stanowiących  tajemnicę
przedsiębiorstwa,  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji.  Jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł,
że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone
informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa.  Na  platformie  w  formularzu  składania  oferty
znajduje  się  miejsce  wyznaczone  do  dołączenia  części  oferty  stanowiącej  tajemnicę
przedsiębiorstwa.

7.Wykonawca,  za  pośrednictwem  platformazakupowa.pl może  przed  upływem  terminu  do
składania  wycofać  ofertę.  Sposób  dokonywania  wycofania  oferty  zamieszczono  w  instrukcji
zamieszczonej  na  stronie  internetowej  pod  adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje

8.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

9.Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10.Dokumenty i  oświadczenia  składane przez wykonawcę  powinny być  w języku polskim,   W
przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca
zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11.Zgodnie  z  definicją  dokumentu  elektronicznego  z  art.3  ustęp  2  Ustawy  o  informatyzacji
działalności  podmiotów  realizujących  zadania  publiczne,  opatrzenie  pliku  zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB.

VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1.Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami Formularza
Ofertowego , stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ

2.Cena  ofertowa  brutto  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  przedmiotu
zamówienia  zgodnie  z  opisem przedmiotu  zamówienia oraz istotnymi  postanowieniami  umowy
określonymi w niniejszej SWZ.

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest  ceną  ostateczną  ,  niepodlegającą  negocjacji  i
wyczerpującą  wszelkie  należności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  z  realizacją
przedmiotu zamówienia.
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4.Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.

5.Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

6.Jeżeli  została  złożona  oferta,  której  wybór  prowadziłby  do  powstania  u  zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć . W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

a)poinformowania  zamawiającego,  że  wybór  jego  oferty  będzie  prowadził  do  powstania  u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
b)wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
c)wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
d)wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.

7.Wzór  Formularza  Ofertowego został  opracowany przy  założeniu,  iż  wybór  oferty  nie  będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W
przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.  

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie będzie wymagał wadium w prowadzonym postępowaniu.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 17.07.2021 r.

2.Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

XI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 
adresem: https://w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 
18.06.2021 roku do godziny 10:00.

2.Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3.Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych 
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
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dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz 
ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 
lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim 
kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona.

6.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Otwarcie ofert:

1 Otwarcie ofert planowane jest w dniu 18.06.2021 r. o godzinie 10:15.

2. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.
5.  Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja  zostanie  opublikowana  na  stronie  postępowania  na   platformazakupowa.pl w  sekcji
,,Komunikaty” .

6.Zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  Zamawiający  nie  ma  obowiązku
przeprowadzania  jawnej  sesji  otwarcia  ofert  w  sposób  jawny  z  udziałem  wykonawców  lub
transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-
line a ma jedynie takie uprawnienie.

XII. KRYTERIA I SPOSOBY OCENY OFERT

1.Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według  następującego kryterium:
 
a) cena - 90%
b) doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia-dietetyk / technik technologii 
     żywienia - 10 %

2.Sposób obliczenia kryterium ceny:
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 - ( oferta z ceną najniższą/oferta z ceną rozpatrywaną x 90% ) x 100 = otrzymana ilość punktów
za kryterium cena

3.Sposób obliczenia  kryterium doświadczenie  osoby skierowanej  do  realizacji  zamówienia  na
stanowisku dietetyk/technik technologii żywności. 
Zamawiający będzie oceniał doświadczenie posiadane przez osobę skierowaną przez Wykonawcę
do realizacji zamówienia, tj. dietetyka/technika technologii żywności, wskazaną na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca otrzyma punkty stosownie do łącznej
liczby pełnych lat stażu pracy na stanowisku dietetyka lub technika technologii żywności. 
- do 1 roku doświadczenia = 1 punkt
- od 1 roku do 2 lat (włącznie) = 2 punkty
- od 2 lat do 3 lat (włącznie) = 3 punkty
- powyżej 3 lat  = 4 punkty

wg wzoru ( punkty rozpatrywanej oferty/maksymalna ilość punktów za kryterium x 10% )  x 100
 =  otrzymana  ilość  punktów  za  kryterium  doświadczenie  osoby  skierowanej  do  realizacji
zamówienia

4.Wykonawca na podstawie  obydwu kryteriów może uzyskać  maksymalnie 100 punktów. Przy
obliczaniu  punktacji  stosować  się  będzie  matematyczną  zasadę  zaokrąglania  liczb  do  dwóch
miejsc po przecinku tj. liczba 5 i powyżej zaokrąglamy w górę, poniżej liczby 5 zaokrąglamy w dół

5.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

6.Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  którego  oferta  zostanie  uznana  za
najkorzystniejszą uzyskując największą liczbę punktów.

XIII.  INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  BY Ć  DOPEŁNIONE  PO
WYBORZE  OFERTY  W  CELU  ZAWARCIA  UMOWY  W  SPRAWIE  ZAMÓ WIENIA
PUBLICZNEGO

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

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

3.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  będzie zobowiązany przed
podpisaniem  umowy  do  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  (jeżeli  jego
wniesienie było wymagane).

4.W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia  publicznego  umowy  regulującej  współpracę  tych  Wykonawców.  W  przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia rozliczenia będą prowadzone
wyłącznie z liderem konsorcjum, chyba że strony postanowią inaczej.

5.Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
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XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1,Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  wysoko ści
3% warto ści umownej brutto.

2.Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  służyło  do  pokrycia  roszczeń  z  tytułu
niewykonania lub nienależytego  wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach:
a) pieniądzu – na rachunek bankowy Zamawiającego

                 Nr konta:72124012681111001038585017
b) poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach  udzielonych  przez  podmioty,   o  których mowa w art.  6b  ust.  5  pkt.2

ustawy  z  dnia  9  listopada  2000r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczości.

4.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniężna zostanie
bezwarunkowo  wypłacona  na  żądanie  Zamawiającego  przez  poręczyciela  lub  gwaranta  w
przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.  

5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie  30 dni  od  dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

XV. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MO ŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik do SWZ Nr 7.

2.Zamawiający  przewiduje  możliwość  zmiany  zawartej  umowy  w stosunku  do  treści  wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Ustawy oraz wskazanym we Wzorze Umowy.

3.Zmiana  umowy  wymaga  dla  swej  ważności,  pod  rygorem  nieważności,  zachowania  formy
pisemnej.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1. Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcy,  jeżeli  ma  lub  miał  interes  w  uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Ustawy.

2. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,w tym na projektowane postanowienie umowy;

b)zaniechanie  czynności  w postępowaniu  o udzielenie zamówienia,  do której  zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie:
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a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej;

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,  jeżeli  informacja  została  przekazana  w  sposób  inny  niż  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej.

XVII. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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
(dalej RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Polanki” z siedzibą w
Gdańsku (80-308), ul. Polanki 121, adres do korespondencji: 80-308 Gdańsk ul. Polanki 121 z
dopiskiem IOD.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@dpspolanki.pl
3. Celem przetwarzania Pana/i danych osobowych jest udział Pana/i w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
4. Odbiorcami przetwarzanych Pana/i danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO będą

osoby lub podmioty,  którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o
ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

5. Pana/i  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  4  lat  od  dnia  zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres
przechowywania obejmie cały czas trwania umowy zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

6. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania. Prawo do
usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania przysługuje Panu/i w przypadku danych przetwarzanych bezpodstawnie.

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego
innego państwa członkowskiego Unii  Europejskiej,  właściwego ze względu na miejsce Pan/i
zwykłego pobytu.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego i określonym w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).

9. Pana/i dane nie będą podlegały profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Polanki”
Danuta Podogrodzka - Ole ńko
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