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ll. TRYB UDzlEtENlA

zAMóWlENlU

1'

2.
3.

4'

zAMóWlENlA oRAz MlEJscA, W KTóRYM zosTAŁo UMlEszczoNE octoszENlE o

Postępowanie o Udzielenie zamóWienia pUblicznego prowadzone jest W trybie przetargu nleograniczonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4 r' PraWo za móWień publicznych (t'j. Dz. U. i zot9r., por'
1843 z późn' zm') _ zwanej dalej ,,ustawą Pzp" oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych
dla
postępowań, których Wartość przekracza kwotę określoną w przepisanych Wydanych
na podstawje art. 11
ust.8 ustawy Pzp.
llekroć W specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia zastosowane jest pojęcie
,,specyfikacja', lub skrót
,,slWZ", naIeży przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych WarunkóW zamówienia'
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjamj zawartymi W slWZ i przygotować
otertę
zgodnie z Wyma8aniami określonymi W tym dokumencie'
WykonaWcy ponoszą WszeIkie koszty Własne ŻWiązane Ż przygotowaniem l złożeniem
oferty'

5. Wykonawcamożezłożyćtylkojednąofertęprzy8otowanąWedługWymagańokreślonychwninie.iszej slWZ.
6' W kwestiach, które nie zostały uregulowane W niniejszej specyfikacji lstotnych WarunkóW ZamóWienia, ma]ą

7'

zastosowanie przepisy ustawy PZP i akty WykonaWcŻe do ustawy PZP oraz przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2019 poz. 11.45 ze zm.).
Do niniejszego postępowania zastosowanie mają:
1) Rozporządzenle Ministra Rozwoju z dnia 26 |ipca 2016 roku, Dziennik Ustaw z dn'la 27 lipca 20L6, pozycja
1126 W 5prawie rodzajóW dokumentóW, jakich może Źądać zamawiający od Wykonawcy
W postępowaniu
o udŻielenie

Za

móWienia,

2) Rozporządzenie Prezesa

Rady MinistróW z dnia 18 grudnia 2019 roku W sprawie średnie8o kursu Żlote8o
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia Wartości zamóWień publicznych (Dz.
U. z2o7g,
poL.2453),
3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i FinansóW Z dnia 16 grudnia 2019 roku W sprawie kwot Wartości
zamówień oraŻ konkursóW, od których jest uzależniony obowiąZek przekazywania o8łoszeń Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej lDz. U. z2j7gr., poz..Z45O).
8. Postępowanie prowadzone jest W języku polskim W formie elektronicznej za pośrednictwem
miniPortaIu
W

btrp:J1tulpprra'lup:pyd,

ePUAPu [Lt!5'&p!4.8ovp]l!yps/portąl oraz poczty elektronicznej,

zasadach iW trybie określonym W rozdZiale XV niniejszej slWZ.
9. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetar8u:

na

- Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
- strona internetowa - www,spspzoz.pl
-

tablica ogło5Zeń W siedzibie ZamaWiające8o

lll. oPls PRzEDMloTU zAMÓWlEN:A
Przedmiotem zamóWienia jest przygotowanie ido5tarczenie śniadań, obiadóW ikolacji na
bazje kUchnioferenta
zlokalizowanej poza obiektami Zamawiającego wraz z do5taWą posiłkóW do obiektóW ZamaWiającego
W okresie
12 miesięcV.

szacowana ilośćzamawianych osobodni Wyniesie około 25o dziennie.
ZamaWiający Zastrzega sobie możliWośćZmiany dZiennej iIości posiłkóW uZależnioną
od ilościhospitalizowanych
pacjentóW i poniesie koszty za faktyczną ilośćzamóWionych idostarczonych posiłkóW.
Kod

cPV:

55321000-6' usługi przygotowania posiłkóW
55520000-1 _ usługi dostarczania posiłkóW

Przedmiot zamówienia obeimuie:
Przygotowanie na bazie kuchni Wykonawcy i dostarczenie do Żamawiającego posiłków (uwzglęrJniających
diety specjalne) zgodnie z warunkami iwg zapotrzebowania na całodoboWe żyWienie pacjentóW'

l.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zabezpiecŻenie herbaty (njesłodzona/lekko słodzona) między posiłkami Wg zapotrŻebowanla oddziału szacunkowe ilości W skalj miesiąca: 500 l.
Dostawa posiłkóW do oddziałów szpltala.

Zabezpieczenie transportu posiłkóW.
zabezpieczenie zmywania naczyń transportowych'
Zapewnienie ciągłościw świadczeniu usług żyWienia z zachowaniem reżimu 5anitarno epid emio lo8iczn ego.
ZabeŻpieczenle odpoWiedniej llośclnaczyń transportowych.

Utrzymanie

W

naleŹytym stanie 5anitarno-epidemiologicznym

czystości naczyń

transportowych,
Wykonawca zobowiązany będzie do;
szczelnego odrębnego zapakowania posiłków z podziałem na poszczególne oddziały szpitala zgodnie ze
złożonymzamówieniem,

1)
2)
3)

4)

oznakowania pojem ników jed n ostkowych d la ja kiego rodzaju diety da na potraWa jest przewidzia na o raz
godzinę umieszczenia potraWy W pojemniku po zakończeniu procesu technologicznego,
pobierania i przechowywania przez wykonawcę próbek żywnościwszystkich potraw
wchodzących w skład każdego posiłku zgodnie z przepisaml praWa, określonymi W Ustawie z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywnościiżywienia (Dz.l). z 2079 r. poz.7252
ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie z uwzględnieniem zmian
Wprowadzonych W okresie trwania umowy. Próbki należy pobrać i przechowywać zgodnie z
Rozporządzeniem MZ W spraWie pobierania i przechowywanla próbek żywnościprzez zakłady
żywienia zbiorowego typu zamkniętego I Dz. v ' z 20o7r. Nr 80 poz. 545),

zapewnienia sprawnych W pełni funkcjonalnych, nieuszkodzonych naczyń transportowych i sprzętu
niezbędnego dla realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej oboWiązywania,

5) w przypadku stwierdzenia prŻez personel oddZiału (pielęgniarki) nleodpowiedniej, nlez8odnej

ze

złożonym zamówieniem ilościdostarczonych posiłków lub dostawy posiłku o nieprawldłowej jakości,
Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia brakujących posiłków w cŻasie do 60 minut, przy
dostarczeniu zamiennika posiłku zapewni taką samą kaloryczność i wartośćodżywczą potrawy
potwierdzoną przez dietetyka.

lnformacie uzupełniaiace

l.

2.

3'

Wykonawca zoboWiązany będzie do sporządzania dziennych jadłospisów z rozblciem na poszczególne diety
iokreśleniem Bramatury potraw, zaWierających róWnież informacje na temat zaWartości substancji,
produktów powodujących alergię lub reakcję nietolerancji, wykazu składnikóW Wg kolejnościmalejącej
Wchodzących W skład potrawy W każdej diecie, uwzględniających racje pokarmowe i ich Wartość
energetycŻną, zawartośćskładnikóW odżYwczych', soli mineralnych określonych W normach żywlenia
człowieka i zaleceniach opracowanych przez lnstytut ŻyWnościiżywienia W WarszaWie, z uWzględnieniem
wprowadzanych obowiązujących zmlan W okresie trwania umowy. Przygotowanle posiłków powinno
odbywać się z uWzględnianiem diet stosowanych prŻez ZamaWiającego
Rozdział dobowy zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki powinien uWzględniać średnio:

.
.
.

30 -35% - zapotrzebowanie energetyczne na śniadanie
35 - 40% - zapotrzebowanie energetyczne na obiad
25 * 30% - zapotrzebowanie energetyczne na kolację

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania jadłospisóW dekadowych przez dietetyka wykonawcy z
uwzględnieniem sezonowości. Jadłospisy układane będą na okres dekady ].o dni l przedkładane
zamaWiającemu na 4 dni przed rozpoczęclem dekady.
1') Jadłospis dekadowy pod Względem doboru potraw powinien być zaplanowany tak aby W ciągu 10 dni
nie wystąpiła powtarzaIność tego samego rodzaju posiłku
Poslłki powinny być urozmalcone z punktu doboru produktóW, właściwiezbilansowane pod WŻględem
Wartości energetycznej, odżywczej oraz grup produktów

2)

Posiłkl podstawowe (śniadanie obiad, kolacja) poWinny zawierać produkty bĘdące źródłem
pełnowartościowego białka z uwzględnienlem mleka ijego przetworóW, mięso ijego przetwory, jaja,
ryby. Węglowodany złożone(głównie pochodzące z przetworów zbożowych oraz do każdego z posiłków/

3

i owocóW (asortyment
różnorodny). część(w zależnośclod diety)Warzyw i owoców powinna być podawana w postacisurowej'
śniadania ikolacjew zależnościod zaleceń dietetycznych powinnyWswolm składzie zawierać:
śniadanie, obiad, kolecja) powinien być zapewniony dodatek WarzVW

3)

'
'
.

diety podstawowe - pieczywo mieszane,
diety z ograniczeniem łatwo przyswajalnych WęglowodanóW oraz kontrolowanej zawartości
kwasóW tłuszczowych - pieczywo z mąki pełnego przemiału,
diety łatwostrawne - pieczywo pszenne

Posiłki powjnny być urozmaicone pod Względem kolorystycŻnym. PrzyrŻądzone

z

uWzględnieniem

Wszystkich dozwolonych technik 5porządzania posiłkóW dla poszczególnych dlet.

W okresie świątBożego Narodzenia i Wielkanocy posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem

4.
5.

6.

7.
8.

9'

tradycyjnych potraw.
Dostarczanie dziennych jadłospisóW odbywać się będzie łącznie z dostawą posiłkóW danego
dnia do poszczególnych oddziałóW szpitala.
Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru nad prawidłowym przy8otowaniem posiłków w kuchni przy
udziale zatrudnionego na potrzeby realizacji przedmiotu zamóWienia dietetyka Wykonawcy.
Przed przystąpieniem do Wykonania umowy zamawiający będzie żądałkopii dyplomu potwierdzające8o
uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodzie dietetyk.
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dla pacjentóW szpitala posiłkóW z uwzględnieniem zasad
racjonalnego żyWienia WłaściWejjakości W zakresie zaWartości kalorii i składnikóW odżywczych,
pokarmowych, doborU produktóW z uWzględnieniem ich 5ezonoWości urozmaicenla, objętościigramatury
potraw, przewidŻianych dla poszcŻególnych grup konsumentóW i diet zgodnych z zaleceniami lnstytutu
żywnościiŻywienia W Warszawie W zakresie żywienia W szpitalach.

Dostarczane posiłki muszą być świeże,z bleżącej produkcji dziennej, bez dodatkowej obróbki
technologicznej przed dystrYbucją w oddziałach szpitala' Posiłki muszą być przygotowane ze śWleżychi
naturalnych produktów wysokiej jakości.

Niedopuszczaslę żywnośclmodyfikowanej genetycznie, gotowYch potraW Wtym gotowych garmażeryjnych
potraw mrożonych, zup W proszku, jajek w proszku, stosowanie suszu warzyWnego, puree ziemniaczanego
na bazie suszu, soi, produktów seropodobnych, mjodu sztucznego, nisko .|akościowych wędlin o dużej
zaWartościtłuszczu.

Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) określania dobowej Wartości odżywczej dla djety ogólnej z uwzględnieniem kaloryczności' zawartości

2)

blałek, tłuszczu, Węglowodanów, Witamin' składnikóW mineralnych, soli.

Przedkładania minimum ]. raz na kwartat i każde żądanie zamawiającego WYkazu We Wskazanej diecie
ŻaWartości energii, białek, tłuszczu, WęgloWodanóW, Witamin, składników mineralnych, soli w positkach
Ujętych W jad'lospisie dekadoWym przedkładanym ZamaWiającemu .

10. Produkcja i dostarczanje posiłkóW musi odbywać slę w sposób zapewniający wymagany standard sanitarno_
epidemiologiczny oraz zgodny z wymogami Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i

Rady z

dnia

29.04'Ż004 r.

W

sprawie higieny środków spożywczych

( Dz. Urz. UE L !39 z 2004 r. ze zmlanami) i Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwle żywnościi

żywienia (Dz' U' z Ż0lgr. poz. 7252 ze zm.J oraz aktów wykonawczych Wydanych na jej podstawie, z
uwzględnieniem zmian Wprowadzonych W okresie trwania umowy. Produkcja i dostarczanie positkóW
realizowana będzie zgodnie z zasadami systemu HAccP (Wymóg dotyczy pełnego okresu trwania umowy)
znakowanie dostarczonych posiłków ( potraw) powinno być zgodne z wymogami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat
żywnościoraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i RozwojU wsi z 23'I2'20I4 r. w sprawie znakowania
poszczególnych rodzajów środków spożywczych lDz. U. z Żo15 r., poz' Ż9 ze zm.) z uwzględnienlem zmlan
wprowadzonych w okresle trwania umowy.
11. Dostarczanie posiłkóW trŻy razy dZiennie do poszczególnych oddziałów w godzinach W Wyznaczonym czasie
wg następującego harmonogramu;
- śniadanieW godzinach 715 _730

- obiad w godzinach
- kolacja w godzinach

1230

-

13oo

1730-l.8oo

Dostawy posiłków nie mogą odbywać się wcześniej niż przewidziana pora dostawy Wskazana powyżej.
4

12. posiłki produkowane W' Kuchni Wykonawcy muszą być dowożone do placóWki Zamawiającego
samochodami prŻystosowanymi do transportu żywnościW sposób zapewniający Wymagany standard
sanitarno-epidemiologiczny zgodny z przepisaml określonymi W ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpieczeństwie żywnościi żywienia (D z' l). z 2oIg r ' poz.7252 ze zm.) oraz aktóW WykonaWczych Wydanych
na jej podstaWie, z uWzględnieniem zmian Wprowadzonych W okresie trwania u mowy l zgodny z Wymogami
Rozporządzenia WE Nr 852/2004 Parlamentu EUropejskiego l Rady z dnia 29.o4'2oo4 r. w sprawle higieny
środkóW spoźywczych (wymóg dotyczy pełnego okresu trwania umowy). zamawiający dopuszcza inną

formę dostarczania posiłkóW (spełniającą Wymogl sanitarne) pod Warunkiem
przedstaWienia takiego rozwiązania'

szczegółowego

13. Temperatura dostarczonych na oddziały posiłkóW powinna Wynosić:

_
-

dia źywnościWymagającej przechowywania w warunkach chłodniczych, Wymagających schładzania od o - 4" c,
dla potraw poddaWa nych o bróbce te rmicznej 5e rwowanych na gorąco I zu py 75' c, tempe ratu ra pozostałych posiłków

serwowanych na gorąco powinna Wynosić nie mniej niż 65" c'

14. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru naczyń transportowych nie wcześnie.j, niż po zakończeniu
dystrybucji posiłkóW W oddziałach.
15. Wykonawca zobowiązany jest do mYcia i dezynfekcji naczyń transportowych' Nie dopuszcza 5ię zmywania
naczyń transportowych w kuchenkach oddziałowych'
16. zamawiaiący zastrŻe8a 5obie praWo dostępu do kopii protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestóW
na surowce, urządzenia' sprzęt, naczynia, opakowania transportowe Wykorzystane W procesie produkcji
kuchennej l transportu posiłkóW do ZamaWiającego
17. Wykonawca będzie zoboWiązany do prowadzenia ewidencji WydaWanych posiłkóW z podziałem
na oddzlały, śniadanie, obiad, kolację oraz do każdorazowego imlennego potwierdzanla odbioru
posiłkóW przez osoby upoważnione przez ZamaWiającego do odbioru ilości ijakości posiłkóW W
po5zczególnych oddzlałach.

18. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowledzialność za utrzymanie właściwegopoziomu sanitarnoepidemiologicznego żywlenia oraz za zgodność składu wartoścloWego i jakościowego posiłkóW
Wynikających z zaleceń lnstytutu żywnościiżywienia W Warszawie,
19. Wykonawca na żądanie ZamaW!ającego przedkłada Wynlki oceny jakościowej i ilościowej
dostarczanych dobowo posiłków (diet) z uwzględnieniem zamóWionych diet.
20. zamawiaiący zastrzega sobie praWo do oceny iweryfikacji Wszystkich parametróW Wykonania
zleconej usłUgi na każdym etapie oraz W każde.j chwili produkcjl idostawy posiłkóW a
Wykonawca, na każdym etapie oraz W każdej chWi.li produkcjl idostaWy posiłkóW umożliWi

zamawiaiącemu dostęp do llnii technologicznej oraz wyprodukowanych posiłków.

ZamaWiający zastrzega 5obie praWo dokonywania kontroli W trakcie przygotowywania posiłków
w miejscu ich produkcji.
21' Transport posiłków musi się odbywać w hermetycznych pojemnikach, a transport napojóW W termosach z

kranem, niezależnie od rodzaju posiłku gwarantujących utrzymanie właściwejtemperatury, zgodnie z
Wymaganiami sa n ita rno-epidem iologicznym i. Posiłki powinny być umieszczone w pojemnikach
termoizolacyjnych Wyposażonych W Wymienne pojemniki jednostkowe do potraw z uszczelkami i
umożliwiające umieszczenie ich w wózkach do dystrYbucji posiłkóW W poszczególnych oddziałach.
Po.jemniki winne być Wykonane z materiału umożliwiających prowadzenie dezynfekcji termicznej oraz

dopuszczone do kontaktu z żywnością'
22. Wykonawca zobowiązuje slę dostarczyć posiłki obiadowe na Wskazany przez zamawiaiącego oddział W
wózku bemarowym będącym własnościązamawiaiącego i przekazanym przez nlego do dyspozycji
Wykonawcy' zamawiaiący Wymaga mycia i dezynfekcji WW. Wózka po każdym posiłku' Mycie i dezynfekcja

WW. wózka

bemarowego oraz

pojemników GN

musi

odbywać

zakresie Własnym Wykonawcy poza sledzibą zamawiaiącego'
23' Wykonaw€a zoboWiązany jest Wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za stałe kontaktowanle
się z zamawiającym W zakresie przedmiotu zamóWienia.
W

24. DoproWiantowanie - korekta liczby, rodzaju zamawianych posiłkóW W związku z ruchem

pacjentóW odbywać się będzie na podstaWie telefoniczne8o zgłoszenia zlecenia potwierdzonego
na piśmie.

25' WykonaWca zobowiązuje się do utrzymania W czystości oraz W odpoWiednim stanie technicznym
estetycznym ( bez wyraźnych zniszczeń) wózków transportowych.
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i

5lę

WYMAGANIA SANITARNE
Wvkonawca

od

powiedzla'nV iest za:

l.

Utrzyma nie w

2'

stansanitarno-epidemiologiczny,jakościowyitechnicznyrealizowanej

3.
4'
5.
6.
7'
8'
9.

na leżytym sta n ie sa n ita rno-e pid em iolo8icznym, czystości pomieszczeńwraz zWyposażeniem
przeznaczonych do przygotowywania, produkcjj posiłków oraz środków transportu w zakresie przedmjotu

zamóWjenia.

u5łu8i cateringowej wobecorganów

kontroli Inspekcji Sanitarnej, tnspekcji Weterynaryjnej, ptp.
Zatrudniony personel pod Względem zdrowotnym i higienlcznym, dokumentację zdrowotną, kontrolę
higieny osobistej ze szczególnym uWZględnieniem higieny rąk iodzieży'
Właściweprzechowywanie środków spożywczych.
Higienę produkcji, zmywania naczyń transportowych.

lakościoWąiilościową ocenę sposobu żywienia.
Pobieranie prób posiłków zgodnie z obowiąŻującymi przepisami prawa W okresie trwania umowy.
Pobleranie prób wymazów mikrobiologicznych W sytuacjach awaryjnych wymagających natychmiastowej
interwencji.
Dokonywania na Własny koszt okresowych odpłatnych badań urządzeń i sprzętu kuchennego na czystość
mikro biologiczn ą jeden raz do roku' Przedkładanie na bieżąco WynikóW kontroli ZamaWiającemu'

10. Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-epidemiologicznym pojemnikóW na odpady pokonsumpcyjne'
lV. lNFoRMAcJA o oFERTACH czĘśclowYcH, WAR|ANToWYCH, UMoWlE RAMoWEJ, DYNAM|CZNYM
sYsTEMlE ZAKUPÓW oRAz AUKcJl El-EKTRoNlczNEJ
1' ZamaWiający nie dopUszcza 5kładania ofert cześciowych
2' ZamaWjający nie dopuszcza składania ofert Wariantowych

3' Zamawiający nie przewiduje zawarcia umoWV ramowej
4. ZamaWiający nie prZeWiduje ustanoWienia dynamicznego systemu zakupóW
5. ZamaWiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

o PRZEW|DYWANYCH zAMÓWlENlAcH, o KTóRYCH MoWA W ART. 67 UsT. 1 PKT. 6 l 7
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa W art' 67 ust' 1pkt.6 - 7 PŻP.
V. lNFoRMAcJA

Vl. WAIUTA, W JAKlEJ BĘDĄ PRoWADzoNE RoztlczENlA zWlĄzANE z REALlzAcJĄ NlNlEJszEGo zAMóWlENlA
PUBTICZNEGO

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego'zamóWienja
polskiej.

publicznego dokonywane będą W Walucie

vll. TERMlN l oKREs oBoWlĄzYWANlA UMoWY

Umowa, której projekt stanowi załącznik nr 6 do slWZ zostanie zawarta na okres 12 miesięcy, tj' od 01.o2'2o21r.
do 3I.0!.2O22r.

VIII, PODSTAWY

WYKLUCZENIA

1, WVkluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy pZp
2. Wykluczenia wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt 1i8 ustawy pzp
lx. WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU
1'o udzielenie zamóWienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają Wykluczeniu na podstawie art.
24ust. 1 pkt 12-23 ustaWy PzP oraz ust' 5 pkt 1i8 ustawy PzP ispełniają Warunki udziału w postępowanju
okreś|one W art. 22 ust. ]. pkt 2 ustawy PZP dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określoneidziatalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisóW _ Wykonawca spełni Warunek jeżeli przedstaWi ZaśWiadczenie o Wpisie do Rejestru
Zakładów Podlegających Urzędowe.j Kontroli organóW PaństwoWej lnspekcji sanitarnej, z uWzględnieniem
informacji W zaśWiadczeniu: dokładnego adresu miej5ca dZiałalności, gdzie będą przygotowywane positki dla

zamaWiającego izakresu działalnościobejmującej:produkcję po5iłkóW, prowadzenie cateringu, środkóW
transportu dopuszczonych i przeznaczonych do przewozu posiłkóW'
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowei - Wykonawca spełni Warunekjeżeli wykaże, że posiada odpowiednie
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywiInej W zakresie prowadzonej działalnościgospodarczej na kwotę
min. 800.000,00 zł na jedno i Wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osoble i mieniu, nieza]eżnie od szkody
6

jednego zdarżenia' suma gwarancyjna powinna odnosić 5ię do działalnościujętej W niniejszym
postępoWaniu.
3) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca spełni Warunek jeżeli Wykaże, że dysponuje pracownikiem _ dietetykiem posiadającym
Wykształcenie wyższe o kierunku dietetyk dla potrzeb realizacji przedmiotu zamóWienia
b) Wykonawca spełn i Wa ru nek jeżell Wykaże, że zrea lizował bądź rea lizuje w o kresie ostatn lch 3 |atprzed
dnjem Wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzen ia d ziała ln ościjest krótszy _ W tym okresieco
najmniej 1 zadania, którego przedmiotem są/był usługi odpowiadające swoim rodzajem usłUgom
stanowiącym przedmiot zamóWienia tj' co najmniej 1 usługi kompleksowego żywienia pacjentóW W
szpitalu potwierdzonej referencjami.
c) Wykonawca spełni Warunekjeżeli posiada niezbędne do Wykonania zamóWienia narzędzla:
- lokal kuchenny Wyposażony W niezbędne urządzenia zapewniające przygotowanie posiłkóW;
- środektransportu dopuszczony do przewozu posiłków;
Wynjkającej

d)

z

zastępczy środektransportu używany W przypadku awarii podstawowego środkatransportu'
Wykonawca spełni warunek jeżel! przedstawi Wykaz 05ób przewidzianych do reallzacji zamóWienia
Wraz z informacjami na temat zakresu Wykonywanych przez nie czynności(stanowisko)oraz informacją
o rodzaju umowy łączącej ich z Wykonawcą.

2. Wstępny brak podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu zostanie zweryfikowane na podstawie złoźonego wraz z ofertą Jednolite8o Europeiskie8o
ookumentu zamówienia (JEDz), którego wzór stanowi załącznik nr 9 do slwz.

xl' PoLEGANlE NA PoTENcJALE lNNYcH PoDMloTóW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnośclachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotóW,

niezależnie od charakteru praWnego łączących 8o z nim stosunków prawnych.
2' WykonaWca musi udowodnlć zamaWiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotóW, W szczególności przedstaWiaiac zobowlazanie tvch podmiotóW do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie to należy dołączyć do oferty.
3. W odniesieniu do warUnkóW dotycŻących Wykształcenia, kwalifikacjl zaWodowych lub dośWiadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotóW, jeślipodmioty te zrealizu.ją usługę, do realizacji
której te zdolnościsą Wymagane.
4' Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu, o którym mowa W pkt. 1 nie potwierdzają spełnienia przez
WykonaWcę Warunków udziału W postępowaniu Iub zachodzą Wobec tych podmiotóW podstaWY WVkluczenia o
których mowa W art.24 ust. 1 pkt.13-22 iart.24 ust' 5 pkt. 1i8 ustawy Pzp, zamawiający zażąda, aby
WykonaWca W terminie określonym przez zamaWiającego: zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami lub zoboWiązał się do o5obistego Wykonania odpowiedniej częścizamówienia, jeżeli Wykaże

zdolnościtechniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa

W pkt.

L'

5. Wykonawca, który powołuje slę na zasoby innych podmiotóW W celu wykazania braku istnienia Wobec nich

podstaw Wykluczenia oraz 5pełniania, W zakresie,

W jaklm poWołuje 5ię na ich zasoby, warunków udziału w
postepowaniu jest zobowiązany do złożenla:
1)jednolitego dokumentu dotyczącego tych podmiotóW' W tym przypadku, Jednolity Europejski Dokument
ZamóWienia (JEDZ) składa się W formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez podmiot, na którego zasoby się powołuje, a następnie WraZ z plikami stanowiącyml
ofertę należy go skompresoWać do jednego pliku archiWum (zlP)
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotóW na zasadach określonych W art. 22a
ustawy oruz którego oferta została Wybrana, jako najkorzystniejsza, przedstawia W odniesieniU do
tych podmiotóW dokumenty Wymienione W 5 5 pkt 1-6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r.
w sprawie rodzajów doku mentóW jakich może żądać zamaWiający od WykonaWcy W postępowaniu o udzielenle
zamóWienia |Dz' |J' z 201'6 r., poz' 1126).
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xll' WSPóLNE UBlEGANlE slĘ b zAMóWlENlE
Wykonawcy mogą Wspólnie ubiegać się o Udzlelenie zamóWienia' W takim przypadkU Wykonawcy

1.

ustanawiają pełnomocnika do reprezentoWania ich W postępowaniu o udzielenle zamóWjenia albo
reprezentowania W postępowaniu i zawarcia umowy W sprawie udzielenia zamówienia' PrzyjmUje się, źe
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do pośWiadcŻenia za zgodnośćz orYginałem
Wszystkich doku mentóW'

2. W przypadku Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia, żaden z nich nie może
podlegać Wykluczeniu z powodu niespełnienla WarunkóW o których mowa W 24 ust. 1 ustawy PZP oraz art' 24 ust'

5 pkt.1

i8.

3. W przypadku Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia, Wymagania określone W

Rozdziale lX slWŻ winien spełniać co najmniej jeden

z tych Wykonawców albo dwóch lUb Więcej

tych

WykonawcóW Wspólnie.

4. W przypadkU WykonawcóW wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówlenia warunki udziału w
postępowaniu zamaWiający będzle oceniał łącznie.

5'

W

przypadku Wspólnego ubiegania się

o

zamówienie przez

wykonawców

(np. w formie konsorcjum), oświadczenie W celu potwierdzenia braku podstaw do Wykluczenia, o których mowa
W

punkcie 1 rozdział Xl1I, składa każdy z WykonawcóW Wspólnie ubiegających się o zamóWienie. W tym przypadku,

Jednolity Europejski Dokument ZamóWienia (JEDZ) składa się W formie elektronicznej (odrębny p|ik dla każdego
z wykonawców WYstępujących Wspó|nie) opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym WystaWionym
odpowiednio dla każde8o z WykonaWców, a następnie Wraz z plikami stanoWiącVmi ofertę należY 5kompresować
do jednego pliku archiwum (ZlP)
6' W przypadku Wspólnego ubiegania się o zamóWienle przez Wykonawców ośWiadczenie o przynależnościlub
braku przynależnoścido grupy kapitałowej składa każdy z WykonaWcóW.
7' Ponoszą soIidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte Wykonanie zoboWiązania'
8' Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
9' jeżeli oferta Wykonawców Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zaWarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstaWienia umowy

z postępowanla o udzielenie zamóWienia publicznego, składa wraz z oferta
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udZiału W postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamóWienia publicznego, Wykonawca musi dołączyć do oferty
oświadczenie _ jednollty elektroniczny dokument zamówienia (JEDZ), którego Wzór stanowi zatącznik nr 9 do
stwz.

Jednolity Europejski Dokument ZamóWienia (JEDz) składa slę w formie elektronicznej (odrębny plik)
opatrzonej kwallfikowanym podpisem elektronicznym, a następnie Wraz z plikami stanoWlącymi ofertę należy
skompresować do jednego pliku archiWum {ZlP)
2) W przypadku WykonaWcóW wspólnie ubiegaiących się o zamówienie, Jednolity Dokument składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Żamówienie, w zakresle braku podstaw wykluczenia oraz w
zakresie w jakim każdy z tych WykonawcóW WykaŻuje spełnianie warunkóW udziału W postępowaniu.
'Jednolity Dokument każdy z WykonawcóW Wspólnie ubiegających 5ię o zamóWienie, podpisują osoba/y,
upoważnione do reprezentowania każdego z tych WykonaWcóW.
3). W przypadku WykonaWcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów W celu Wykazania
braku istnlenia Wobec nich podstaW Wykluczenia oraz spełniania, W zakresie W jakim inny podmiot Wykazuje
spełnianie WarunkóW udziału W postępowaniu, WykonaWca składa także Jednolite Dokumenty dotyczące
tych podmiotóW _ podplsan/e przez osoby upoważnione do reprezentoWanla innego podmiotu'
4) W przypadku spółki cywilnej oświadczenie Woli, jakim jest JEDZ, poWinno być złożone,przez każdego
ze wspólników spółki cywilnej, a nie przez spółkę.
Uwaga

zamawiający naipierW dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostata
oceniona jako najkorzystnieisza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
(procedura odwrócona art.24aa ustawy pzp)
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zamawiający przed udzieleniein zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostala najwyżej oceniona,
do złożeniaw terminie 10 dni aktualnych na dzień złożeniaoświadczeń i dokum€ntów potwierdzaiących
okoliczności, o których mowa W art.25 ust. 1 ustawy pzp'

3.

Wykaz ośWiadczeń i dokumentóW 5kładanych przez Wykonawcę NA WEZWANlE ZAMAWlAJAcEGo

zamawiający przed udŻielenlem zamóWienia WezWie WykonaWcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia W Wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenla,ośWiadczeń lub
dokumentóW:

potwierdŻających spełnianie WarunkóW udziału W postępowaniu oraz

-

potwierdzających brak podstaw Wykluczenia

określonychw ogłoszenlu o zamówieniu,
1) w

W

5lWZ.

celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 25 ust, I pkt. I ustawy

a) zaśWiadczenie o Wplsie do Rejestru Zakładów Podlegających UrŻędowej Kontroli organóW Państwowej
lnspekcji sanitarnej, z uwzględnieniem informacji w zaświadczeniu;dokładnego adresu miejsca
działalności,gdzie będą przygotowywane positk! dla zamaWiającego izakresu dzlałalnościobejmującej:
produkcję posiłków, prowadzenle cateringu, środkóW transportU dopuszczonych i przeznaczonych do

przewozu posiłków.

b) Polisę oCwzakresie prowadzonej działalnościgospodarczej na kwotę min. 8oo.ooo,oo zl

na

jedno

i

Wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osobie i mieniu, niezależnie od 52kody Wynikającej z jedne8o zdarzenia'
suma gwarancyjna poWinna odnosić się do działalnościujętej W niniejszym postępowaniu.

c) Wykaz usług Wykonanych lub Wykonywanych złoŹony na druku stanowiącym załącznik nr 7 do slWZ Wraz
z referencjami

e)
f)

informacja dotycząca zdolności zawodowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do slWZ wraz z kopią dyplomu
potwierdzające8o uzyskanle kwalifikacji zaWodowych W zaWodzie dietetyk.
oświadczenie, że Wykonawca poslada nlezbędne do Wykonania zamóWienia narzędzia oraz prawo
dysponowania tymi zasobami, tj. lokal kuchenny, środektransportu przystosowanY do przewozu
poslłkóW oraŻ zastępczy środektransportu, z8odnie z załącznikiem nr 5 do slWz.

celu potwierdzenia okoliczności, o których mową w art.25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego W zakresie określonym W art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy,
WystaWlona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaśWiadczenie Właśc;Wegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatkóW, Wystawione nie wcześniejniż 3 miesiące przed upływem termlnu składania ofert, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z Właściwym organem podatkowym W
sprawie 5płat tych należnościWraz z eWentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegóIności uzyskał
prŻewidziane prawem ZWolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub Wstrzymanie W
całościWykonania decyzji właściwegoorganu;
c) zaśWiadczenie WłaściWejterenoWejjednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczeń społecznych lub Ka5y
Rolnicze8o Ubezpieczenia społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nle zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne' Wystawionego nie Wcześniej nlż 3 mie5iące
przed upływem termlnu składania ofert, Iub lnny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumlenie z WłaściWymorganem W spraWie spłat tych należnościWraz z eWentualnymi odsetkami lub
grzywnami, W szczególności Uzyskał przewidZiane praWem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatnościlub wstrzymanie W całościwykonania decyzji Właściwegoorganu;
d) odpis z właściWegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy Wyma8ają Wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaW Wykluczenia na
podstawle art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
e) ośWladczenie Wykonawcy obrakuwydania Wobec niego prawomocnego Wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkóW, opłat lub składek na ubeŻpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - W przypadku Wydanla takiego Wyroku lub decyzji - dokumentóW potwierdzających
dokonanie płatnościtych należnościWraz z eWentualnymi odsetkami lub grzywnami lUb zaWarcle Wiążącego
porozumienia W spraWie spłat tych należności;
f) ośWiadczenie Wykonawcy obraku olzeczenia Wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania

2) w
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się o zamóWienia publicznd;

g) ośWiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu

z opłaceniem podatkóW iopłat lokalnych, których mowa
zdnia12stycznial99lr.opodatkachioplatachlokalnych(Dz.U.zZOj,6r.poz.7L6)

W

ustawie

h) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotóW na zasadach określon ych
w arI' 22a
ustawy pzp zamaWiający żąda przedstaWienia W odniesieniU do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w podpunktach a-g ninlejszego punktu.
i) W przypadku składania oferty Wspólnej WW. dokumenty składa każdy z Wykonawców składających

j)

ofertę
wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną WW. dokumenty składa każdy Że WspólnikóW z osobna.

4. lnne dokumenty składane na wezwanie ZamaWiającego

-

Propozycja jadłospi5u zaWierającego zestaWienie składników posiłków na okres dekadY (10 dni)

5' Wykonawca, W term!nie 3 dni od Żamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
u5t. 5 ustaWy PzP, pruekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tei
samei grupy kapitałowei (WP Wzoru na zał' nr 8 do slWZ). o której mowa W art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP. W
przypadku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej Wykonawca moŻe złożyćWraz z ośWiadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji W postĘpowaniu. (uwaga; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówlenle,
ośWiadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawcóW Wspólnie ubiegających się o zamóWienje, w przypadku

spółki cywjlnej ośWiadczenie składa każdy ze Wspólników z osobna).

6. Dokumenty lub ośWiadczenia składane są w oryginale W postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub ośwladczenia pośWiadczonej Za zgodność z oryginałem'

7. PośWiadczenia za zgodnośćz oryginałem dokonuje odpowiednio WykonaWca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający slę o Udzielenie zamówienia
pubIicZne8o albo podwykonaWca, W Zakresie dokumentóW lub ośWiadczeń, które każdego
z nich dotyczą'
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub ośWiadczenia, następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego'

1' JeźeliWvkonawca
Wykonawca ma siedzibę

lub mieisce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitei Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a. rozdział Xll ust. 3 pkt 2a, składa jnformację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku taklego
rejestru, inny róWnoważny dokument Wydany przez właściwyorgan sądowy lub administracyjny kraju, W
którym Wykonawca ma sledzibę lub miejsce zamjeszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, W zakresie określonym w arl.24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 ustawy PŻp;
b. rozdział Xll ust' 3 pkt 2b-d, składa dokument lub dokumenty Wystawione W kraju, W którym Wykonawca
ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpoWiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji anl nie ogłoszono upadłości,Wystawiony nie Wcześnie.j
niż 6 miesięcy przed
u pływem terminU skladanid ofert'
- nie zalega z opłacaniem podatkóW, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z Właściwymorganem W sprawie spłat tych należnościWraz z ewentualnymi odsetkami
lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane praWem zezwolenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty
zaległych płatnościlub Wstrzymanie W całościWykonania decyzji Właściwegoorganu, (WystaWione nie
wcześniej niż 3 mlesiące przed upływem terminu 5kładania ofert);
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lUb miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie Wydaje się dokumentóW, o których mowa W ust. 1 zastępuje 5ię je
dokumentem zawierającym odpowiednlo oświadczenie Wykonawcy, ze Wskazaniem osoby albo osób
upraWnionych do jego reprezentacji, lub ośWiadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożoneprzed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo or8anem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwyńz Względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub mlejsce

3.

zamieszkania tej osoby.
WykonaWca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polsklej, W odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument Wskazany W rozdzlale xll
ust.3 pkt 2a składa informację z odpowiedniego rejestru, albo W przypadku braku takiego rejestru, inny

równoważny dokument Wydany przez Właściwyorgan sądowy lub admlnistracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, W zakresie określonym art' 24 ust' 1 pkt 14 i21 ustawy Pzp. Jeżeli W kraju, W

którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie Wydaje 5ię takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem zawierającym ośWiadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed
organem 5ądoWym' admjnistracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub go5podarczego WłaściWym
ze Względu na miejsce zamieszkania tej osoby _ Wystawlone z odpowiednją datą Wymaganą dla tych
dokUmentów.
Dokumenty sporządzone''W języku obcym muszą być złożone Wraz z tłumaczeniem na język polski.

4.
xv. lNFoRMAcJE o sPosoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ zAMAWlAJĄcEGo z

WYKoNAWCAM| oRAz

PRzEKAZYWANlA ośWlADczEŃ tUB DoKUM ENTóW

1' lnformacie ogólne
1)

Adres strony lnternetowej Zamawiającego: www'spspzoz'pl
postępowaniu o udzielenie zamóWienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyc!u ePUAPu https://epuap.RoV.p|/Wps/portal za pośrednictwem formularzy udostępnianych także za
pośrednictwem
-miniPortalU https://miniportal'Uzp'gov'pl/ W zakładce,,dla Wykonawców", ,,Formularze do
komunikacji" oraz poczty elektronicznej, z Zastrzeżeniem, iż oferta mUsi zostać złożona przy użyciu

2) W

miniPorta lu.

zamierzający wziąć udział w postępoWaniu o udzielenie zamóWienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4) Wymagania techniczne iorganizacyjne Wysyłania iodbierania dokumentóW elektronicznych, elektronicznych
kopil dokumentów i ośWiadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użycju oplsane zostały W
Regulaminle korŻystania z miniPortalu oraz Regulamlnie ePUAP
5) Maksymalny rozmiar plikóW przesyłanych za pośrednictWem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacjl wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazanla oferty, WnioskóW zaWiadomień, dokumentóW elektronicznych, ośWiadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentóW Iub oświadczeń oraz innych informacji prŻyjmuje 5ię datę ich przekazania
na ePUAP.
7) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ośWiadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów Iub
oświadczeń musi być zgody z Wymaganiami określonymi W rozporządzeniu Prezesa Rady MinistróW z dnia 27
czerWca 2017 r' w spraWie użycia środkóW komunlkacji elektronicznej W postępowaniu o udzielenie
zamóWienla publicznego oraz udostępniania i przechoWyWa nia dokumentóW elektronicznych (t. j. Dz. u. 20L7
poz.7320 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawle rodzajóW
dokumentów, jakich moźe żądać zamaWiający od WykonaWcy W postępowaniu o udzielenie zamówienia /t. j.
Dz. U. 2076 poz. 1L26 ze zm.), to jest:
a)
Dokumenty lub oświadczenia, W tym oferta oraz dokumenty potwierdzającego Wniesienie Wadium
3) WykonaWca

W

b)

c)

d)
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formie innej niż pieniężna, składane 5ą w
oryginale
formie elektronicznej, przy uŹyciu kwalifikoWanego podpisu elektronicznego.
Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa W art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub inne
dokumenty lub oświadczenia składane W postępowaniu o udzlelenie zamóWjenia, nie zostały
sporządzone W postaci dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać
elektroniczną kopię posiadanego dokUmentu lub ośWiadczenia, opatrując je kwalifikowanYm
podpi5em elektronicznym, co jest róWnoznaczne z pośWiadczeniem ich za zgodnośćz oryglnałem.
W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopil dokumentu lub ośWiadczenia,
opatrzenie jej kWalifikowanym podpisem eIektronlcznym przez WykonaWcę albo odpoWiednio przez
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych W art'
22a ustawy PZP, albo przez podwykonawcę jest róWnoznaczne z poświadczeniem elektronjcznej
kopil dokumentu lub ośWiadczenia za zgodność z ory8inałem'
W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego
W formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zaWierającego skompresowane dane (ZlP),
W

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z pośWiadczeniem przez WykonaWcę
za zgodnośćz oryglnałem Wszystkich elektronicznych kopii dokumentóW zawartych W tym pllku, z
wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednlo przez innego Wykonawcę ubiegającego się Wspólnie

z nim o udzielenie zamóWienia, przez podmjot, na którego zdolnościach lub sytuacjl

polega
WykonaWca, albo przez podwykonawcę.
8) ldentyfikator postępowania oraz inne dane konieczne do poprawnego złożenlaoferty, a także klucz publiczny
dla danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępne są na miniPortalu W zakładce,,Lista
Wszystkich postępowań", ,,sŻczegóły". składając ofertę wykonaWca zobowlązany jest podać właściwedane
postępowania -W przypadku podania niewłaściwychdanych odpoWiedzlalność za nieprawidłoWe złożenie albo
niezłożenie oferty ponosi WykonaWca'
9) ŻamaWiający Wyznacza następujące o5oby do kontaktu z Wykonawcami; Pani Magdalena Rukścińska, tel. +48
81 562 6406, e-mail: przetarqi@spspzoz.pi

2'

sposób porozumiewania sie zamawiaiacego z Wvkonawcami w zakresie skutecznego zlożenia ofertv w
ninieiszvm postepowaniu
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, Wycofania oferty lub
Wniosku dostępnego na ePUAP iudostępnionego również na miniPortalu. K|Ucz publiczny niezbędny
do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla WykonaWcóW na miniPortalu, W zakładce
,,Lista Wszystkich postępowań", ,,szczegóły"' zamaWiający za5trzega, że chWilą złożenia ofertyjest czas
na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje Wysyłane na niego dane z dokładnościąco do
5etnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenieoferty W innej formie elektronicznej będzie
skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art' 89 ust. ]' pkt 1ustawy PZP.
oferta powinna być sporządzona W.|ęzyku polskim, z zachowaniem postacl elektronicznej w formacie
danych .doc, .docx, .pd| i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. sposób złożenia

2)

oferty, W tym zaszyfrowanla (deszyfrowania) oferty opisany został W Regulaminie korzystania z
miniPortal, za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej pod adresem:
https;//miniportal.uzo.qov.pllAplikaciaSzvfrowanie.aspx.
ofertę należy złożyćW oryginale.

3) Wszelkie informacje stanowjące tajemnicę

przedsiębiorstwa

W rozumieniu

ustawy

z dnia 16 kwietnia ]'993 r. o zwalcŻaniU nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożonew osobnym p|iku oznaczonym jako ,,tajemnicą
przedsiębiorstwa" W nazwie pllku oraz jego treści, a następnle wraz z plikami stanowiącymi jawną
częśćskompresowane do jednego pliku archlWum (zlP)

4) Do

oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), pod rygorem
nieważności,W postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznVm, a
następnie Wraz z plikami stanoWiącymi ofertę skompresować do jedne8o pIiku archiWum (ZlP)

5)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za

pośrednictwem Formularza do złożenia,zmiany, Wycofania oferty lub Wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnjonych róWnleż na mlniPortalu' Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany W lnstrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu
Wykonawca po upływie terminu do składanla ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonejoferty.
FormuIarz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub Wniosku dostępny na ePUAP i udostepnlony
róWnież na miniPortalu, za pomocą którego Wykonawca składa, zmlenia albo Wycofuje ofertę nie
wymaga podpisania kwalifikowanym podpisem elektronlcznym, anl Profilem Zaufanym ePUAP.

6)
7)

WykonaWca zobowiązany jest podpisać kwalifikowanym podpisem eIektronicznym, przed ich

złożeniem składane

za

pośrednictwem Formularza: ofertę, JednolitY Europejski Dokument

Zamówienia oraz inne Wymagające tego ośWiadczenia lub dokumenty'

3' sposób

porozumiewania sie zamawiaiacego z Wvkonawcami w zakresie skutecznego złożenia
zawiadomień. dokumentów elektronicznVch. ośWiadczeń lub elektronicznvch kopli dokumentów lub
ośWiadczeń oraz innVch informaciiW ninieiszVm postepoWaniu {nie dotvcŻV składanla ofert iWni05kóW):

1) W postępowaniu o udzielenie zamóWienia komunikacja pomiędzy

zamawlającym
WykonaWcami W 5zczególności składanie ośWiadcZeń' Wnio5kóW (innych niż Wskazane W pkt 2 rozdział
XV), zaWiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie
a) za pośrednlctwem dedykowanego formulqrzd dostępnego nd ePUAP ordz udostępnionego przez
a

miniPortal (Formuldrz do komunikacji), We Wszelkiej korespondencji zWiązanej
IZ

z

niniejszym

postępowaniem Zamawiający iWykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub lD
postępoWa nia).

b) za pomocą poczty elektronicznej, email: olŻetargi(Dspspzoz'pl

2/

Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentóW lub ośWiadczeń składane
za pośrednictwem Formularza do komUnikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwośćskładania dokumentóW elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentóW lub ośWiadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na Wskazany email w pkt 1)b).
sposób 5porządZenia dokumentów elektro n icznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentóW
lub oświadczeń musi być Zgody Z Wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady MinistróW
z dnia 21 czerwca Ż017 r. W sprowie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zomówienia publicznego oraz udostępniania iprzechowwania dokumentów elektronicznych
oraz rozporządzeniu Ministra Rozwo.iu z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żqdoć zomowiojqcy od wykonowcy w postępowqniu o udzielenie ząmówienio'

są przez Wykonawcę

xvl. WYMAGANlA DoTYczĄcE WADlUM

1.

2'
3.

ZamawlającY W ninie.iszym postępowaniu żąda od WykonawcóW Wn]esienia Wadium'
Kwota Wadium została określona W naStępującej WysokościI
20.000,00 zl, słownie: dwadzieścia tvsięcv Żłotych 00/100)

Wadium może być Wniesione W jednej lub kilku z poniższych form:
a) pieniądzu na konto bankowe Wskazane W pkt' 5,

b) poręczenjach bankowych

c)

z tYm że poręczenie kasy

lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościoWo-kredytowej,

jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach u bezpieczen iowych,
e) poręczeniach udzlelonych przez podmioty,

o

których mowa W art'

6 b ust.5 pkt 2

ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworŻeniU Po15kiej A8encji RoŻWoju Przedsiębiorczości (t'j. Dz' U' 2076 poz'
3s9 ).

4' Wadium należy wnieśćprzed upływem terminu składania ofert.
5' W przypadku Wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę naleŹy wnieśćprzelewem
6.

na rachunek bankowy Zamawiającego w 421500 1719 L2r7 fio7 5455 0000. Za termin wniesienia Wadium
formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku zamawiającego'
W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu Wniesienia Wadium musi zostać

W

złożony wraz

z ofertą W formie

elektronicznym

7.
8.

eIektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem

przez osobę uprawnioną do Wystawienia (np. GWaranta,

Poręczyciela),

a następnie Wraz z plikami stanowiącymi ofertę należy skompresować do jednego pliku archiwum (ZlP)

Beneficjentem GWarancjijest sPsP ZoZ W suwałkach. W przypadku składania oferty wspólnej Wadium może

wnieśćjeden z wykonawców występujących wspólnie'
Wadium powinno być oznaczone W następUjący sposób: Wadium w plzetargu nr zP/4/PNl2020' Dokument

Wadium Wniesionego W

formie

gwarancji/poręczenia

powinien zawierać

klauzulę

o gwarantowaniu Wypłaty należnościw sposób nieodwołaIny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie
ZamaWiającego' Tak Wnoszone WadiUm poWinno zabezpieczać ziożoną ofertę na cały okres związania ofertą,

poczynajac od dnia składania ofert'
Nie Wniesienie Wadium W Wymaganym terrninie, W Wyma8anej wysokości lUb dopuszczonej formie skutkuje
odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust. l pkt 7b ustawy pzp.
10. Zamawiający zatrzyma Wniesione Wadium (W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej _ wraz z
odsetkami), jeżeli zalstnieją okoliczności wskazane przepisem art' 46 ust.4a oraz art.46 ust. 5 ustawy Pzp.

9.

xvll. TERMlN zWlĄzANlA oFERTĄ
Termin związania ofertą Wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Każdy WYkonaWca może złożyćtylko jedną ofertę, obejmującą całośćprzedmiotu zamóWienia'
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2.
3.

Dopuszcza się możliwośćskładania .jednej oferty przez dwa
lub Więcej podmiotóW z uwzględnieniem
postanowień art.23 ustaWy PZP.

oferta powinna być sporządzona W języku polskim, z zachowaniem Wymagań
dotyczących
formy
'wskazanym
elektronicŻnej W formacie 'pdJ, 'doc, docx, na zasadach i
w trybL

W

pkt 1 i 2 rozdziałU XV niniejszej slWZ i podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, pod rygoróm

odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. l pkt 1 ustawy PzP. Postanowienia
zdania ].. W Żakresie
Żachowania postaci elektronicznej iopatrzenia dokUmentóW kWalifikowanym
podpi5em elektronicznym,

4.

dotyczą Wszystkich oświadczeń i dokumentów składanych Wraz z ofertą.
oferta Winna zawierać:
1) JEDz _ Wypełniony i podpisany zgodnie z postanowieniami slWz
2) Formularz oferty_ Żałącznik nr 1 do slWZ
3) Formu|arz cenowy _ Żałącznik nr 2 do slWZ
4) Dodatkowy opis przedmiotu zamóWienia
5) oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie pośWiadczoną kopię, o ile oferta
będŻie
podpisana przez pełnomocnika |wymagane w szczególności, gdy
ofertę składają podmioty występujące
'w
wspólnie (konsorcjum), a oferta nle jest podpisana przez Wszystkich członków
konsorc;u *l.
iv,-n
przypadku, oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie pośWiadczonej
kopii musi zo1tać zł;żo;y wrc;z z
ofertą w formie elektronicznej (odrębny plik) opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym
przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub notariusza,
a następnie Wraz z plika mi stanowiącymi ofertę
należy je skompresować do jednego pllku archiWum (ZlP)
6} DoWód Wniesienia wadiUm

xlx' TERMlN sKŁAoANlA

l

oTWARclA oFERT

1' oferty należy składać do
2.

3'
4.
5'

6'
7'
8'

dn'a oń-'/A,.2J)Źo

r. do

godzinY o9:oo

na

zasadach

itrybie określonym W pkt 2 rozdział XV ninieiszei 5lWZ..
otwarcie ofert nastąpi w aniu 0.ł*.ł.ł.,.?0-bo goarini" rr:oo w.5Pbg'ffił*''x..fuń}uAłp
,poroo
wskazany w pkt 3 rozdział XlX slWZ'
otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu idokonywane
jest

poprzez odszyfrowanle ofert za pomocą klucza prywatne8o.
otwarcje ofert jest jawne, Wykonawcy mo8ą uczestniczyć W sesji otwarcla
ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert ZamaWiający poda kwotę, jaką
zam ierza przeznaczyć na sfinansowanie
całościzamóWienia'
Podczas otwarcia ofert ŻamaWiający poda informacje zgodnie z
art. 86 ust' 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieścina swojej
stronie internetowej informację z otwarcia
ofert.
oferty otrzymane po terminie do składanja ofert zostaną zwrócone Wykonawcom
po upłYwie terminu do
Wniesien!a odwołania' o czym Zamawiający niezwłocznie zaWiadomi
Wykonawców.

lt1..o:ts
1'

sPosoBU oBLrczENrA cENY

WykonaWca określiceny ofertowe poprzez wypełnlenie Wskazanych
rubryk w formularzu ofertowym.

2.

W Formularzu ofertowym Wartość brutto należy napisać słownie.

3. ceny należy podawać w Żłotych polskich' Podane ceny
należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku i
wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając
dośWiadczenie iWiedzę zawodową
WykonaWcy, jak iWszelkie koszty niezbędne do wykonania pr.eańiotu
zamówienia, podatki oraz l-.tuty, upurty
itp., których WykonaWca zamierza udzielić'

4' cena przedmiotu zamóWienia powinna uwzględniać Wszystkie elementy
związane z prawidłową realjzacją

niniejsŻego zamówienia tj. musl uWz8lędniać wymaganla slWz
oraz obejmoWać Wszystkie koszty, jakie poniesie
WykonaWca z tytutu należytej oraz zgodnej z oboWiązującymi przepisami
reaIizacji przedmiotU zamówienla.

5' Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadzlłby do powstania obowjązku podatkowego
Zamawiającego
zgodnie

z przepisami o podatku od towaróW i usług w zakresie dotyczącym
Wewnątrz Wspólnotowego nabycia
towaróW, zamawiający w celu oceny takiej oferty dollcza
do przedsiawionej W niej ceny podatek od-towaróW i
usług, który miałby obowiązek Wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami'
Wykonawca, składając ofertę
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informuje zamawiaiącego, czy Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiaiącego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj} towaru lub usług, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do iego powstania, oraz wskazuiąc ich wartośćbez kwoty podatku'
6. Rozliczenia pomiędzy zamawlającym a Wykonawcą będą prowadzone W Walucie PLN. Nie prŻewiduje 5ię
rozliczeń W walutach obcych.

xxl' oPls KRYTER|ÓW KTóRYM| zAMAWlAJĄcY BĘDzlE slĘ KIERoWAŁ
PoDANlEM WAG TYCH KRYTERlÓW
l

'

l

PRZY WYBoRZE oFERw WRAZ z

sPosoBU ocENY oFERT

zamawiający oceni oferty oraz dokona Wyboru najkorzystniejsŻej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny
ofert:
WAGA (RYTERIUM

2.

Cena

60%

Certyfikat ISO 22000:2005 w
zakresie produkcii i dystrybucii
źywności

40%

sposób obliczania Wartości punktowej poszczególnych kryteriów;

a)

Wartośćpu n ktowa kryteriu m - cena (brutto) _ c- Wyliczona jest Wg Wzoru

I

C min

C= ----- x

100

Cn

c min - cena oferty najtańszej
C n
cera oferty ocenianej
ZamaWiający za5tosuje zaokrąglenie Wyniku do dWóch.miejsc po przecinku'

b)

Wartośćpunktowa kryterium _ certyfikat l5o 22ooo;2oo5 W Zakresle produkcji i dystrybucji żywności_
Pi_ ocena ofert W danym paklecie zostanie dokonana W oparciu o załączony dokument do oferty'

oferty bez certyfikatu lso otrzymają liczbę punktów Pi = 0 pkt
oferty z certyfikatem lso otrzymają liczbę punktóW Pi = 1oo pkt

3.

Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktóW obliczoną według

wzoru

l

P=Cx60%+Pix40%

4.

oferta, która osiągnie maksymalną liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanle
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilościąuzyskanYch punktóW.

nie można Wybrać najkorzystniejszej oferty z uWagi na to, że dwie lub Więcej ofert przedstawia taki sam
bilans ceny lub kosztu i innych kryterióW oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert Wybiera ofertę z najniższą
ceną lub najniższYm kosztem, a jeżeli zostały ztożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
5. Jeżeli

wykonawców, którzy złożyli te oferty,
dodatkowych.

do złożenia W terminie określonymprzez

zamaWiającego ofert

xxll. ocŁoszENlE WYNlKóW PosTĘPoWANlA l UDzlEtENlE zAMÓWlENlA
]..

W

ZamaWiający udzieli zamóWienia WykonaWcy, ktorego oferta odpoWiada Wszystkim Wymaganiom określonym
ustawie oraz W niniejszym slWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza W oparciu o określone kryteria.
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2' o Wykluczeniu WykonaWcóW (-y), odrzuceniu ofert {-y), Wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zaWiadomi niezWłocznie Wykonawców, którzy złożyl'|oferty W przedmiotowym postępowaniu, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Niezwłocznie po Wyborze najkorzystniejszej oferty zamaWiający zamieścjinformacje, określone W art.92 ust.
1pkt' 1 ustawy na Własnej stronle internetowej oraz W swojej 5iedzible na tablicy ogłoszeń.

xxlll. lNFoRMAcJE o FoRMALNośclAcH, JAKlE PoWlNNY zosTAĆ DoPEŁNloNE Po WYBoRzE oFERTY W cEtU
zAWARclA UMoWY W sPRAWlE zAMóWlENlA PUBLlczNEGo
1' L]mowa zoslanie zawarta W Wyznaczonym przez ZamaWiającego terminie imiejscu, zgodnie z art.94 ust

1

ustawy PZP.

2.W celu zawarcia umowy W sprawie zamóWienia pub|icŻnego, Wykonawca, którego ofertę wybrano, jako

najkorzystniej52ą przed podpisaniem umoWy składa:
jeżeli umoWę podpi5uje pełnomocnik'
pełnomocnictwo,
a)
b) umowę regulującą współpracę wykonaWcóW Wspólnie ubiegających się o udzielenie zamóWienia, jeżeli oferta
tych WykonaWcóW zostanie Wybrana (jeślidotyczy)'

xxlv. lsToTNE DLA sTRoN PosTANoWlENlA, K|óRE ZosTANĄ WPRoWADZoNE Do TREścl
uMoWY W SPRAWlE zAMóWlENlA PUBLlczNEGo, oGóLNE WARUNKl UMoWY ALBo PRoJEKT UMowY
Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do slWZ.

XXV. POUCZENIE O SRODKACH
PosTĘPoWANlA o uDzlEtEN

lE

OCHRONY

PRAWNEJ PRzYsŁUGuJĄcYcH WYKoNAWCY

W

ToKU

zAMóWlENlA

Wykonawcy W toku postępowanid o udzielenie zamówienia publicznego przYsługują środki ochrony prawnej
przewidziane W ustawie z dnia 29 stycznia 2004r' Prawo zamóWień publicznych (Dz.U.z2ol9r. poz. 1843 z późn

'

zm).

XXVI, INNE INFORMACJE
1' Zamawiający nle przewiduje zWrotu kosztóW W postępoWaniu.
2' Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet Wykonanla ŻamóWienia'

XxVll. WYMAGANlA DoTYczĄcE zABEzPlEczENlA NAtEzYTEGo WYKoNANlA UMoWY
ZamaWiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia naJeżytego Wykonania umowy'
XXVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejsklego i Rady (UE) 2076/679
27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Zamawiający na podstaWie art. 13 ust'
z dnia

a)
b)
c)

d)

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 1'19 z 04'05.201'6, str' 1), dalej,,RoDo,,oświadcza, że:
jest administratorem powierzonych mu danych osobowych,
inspektorem ochrony danych osobowych w specjalistycznym Psychiatrycznym specjalistycznym publicznym
Zakładzie opieki ZdroWotnej W suWałkach jest PauIina Mikołajczyk, Zastępca loD Wojciech chodkieWicz.

dane osobowe powierzone przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawle art' 6 ust. 1 llt. c RoDo W
celu w związanym z postępowanlem o udzielenie zamówienia publicznego na,,Przygotowanie idostawa
całodziennego wyżywienia dla pacientów szpitala'i znak sprcwyi zP/4/PN/2o2o, prowadzonym W trybie
przetargu nieograniczonego;

dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy oraz na czas Wyma8any przepisami do
pu blicznop rawnych, archiWizacji, Windykacji idochodzenia roszczeń'
w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób za utom atyzowa ny,
stosowanie do art.22 RODO;
wykonywania zobowiązań

e)

fl-
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przekazania danych osobowych, podmiotoWi UpraWnionemu przysługuje:
na podstawle art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
W ramach

na podstawie art. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastfzeżeniem przypadkóW, o których mowa w art. 18 ust. 2 RoDo;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy Wykonawca uzna, że

cl

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
ramach przekazania danych osobowych, podmiotowi uprawnlonemu nie przysługuje:
w związku Ż art' 17 ust.3 lit. b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenosŻenia danych osobowych, o którym mowa W art. 20 RoDo;
na podstawie art.21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust' 1 lit. c RoDo.
W

załącznik Nr L _ Formularz oferty,
załącznik Nr 2 - Formularz cenowy
Zatącznik Nr 3 - Dodatkowy opis przedmiotu zamówienla
Załącznik Nr 4 - lnformacja o zdolności zaWodowej
załącznik Nr 5 - ośWiadczenie o posiadaniu zasobóW
załącznik Nr 6 - Projekt umowY
załącznik Nr 7 - Wykaz zrealizowanych usług
załącznik Nr 8 _ ośWiadczenie o przynależnoścido grupy kapitałowej

Załącznik Nr 9

- Wzór oświadczenia dotyczące8o spełniania warunków udziału W postępowaniu

przesłanek wykluczenia z postępowania _ Formularz JEDz
Załącznik nr 10 - lnstrukcja Wypełnlenia JEDz

DYREKTOR

Bożena Łapińska
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