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I. Informacje o Zamawiającym. Osoba uprawniona do kontaktu. 

Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach 

Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec 

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00 

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Zdzisław Uszyński 

Numer telefonu: tel.  86 2779010, 501462416 

Adres poczty elektronicznej:  sekretariat@dpskozarze.pl 

Adres skrytki ePUAP: Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, Skrytka ePUAP: 

/dpsKozarze/Skrytka ESP 
 

II. Strona internetowa prowadzonego postępowania. 

1. Postępowanie prowadzone jest na Platformie dostępnej na stronie internetowej: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://www.dpskozarze.pl/zamowienia-publiczne/ 

2. Na stronie internetowej wskazanej w pkt 1 udostępniane są ogłoszenia o zamówieniu oraz  
o zmianie ogłoszenia zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz dokumenty 
zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w tym SWZ oraz 
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ. 

III. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”. 

2. Do postępowania zastosowanie mają przepisy uPzp regulujące postępowanie o udzielenie 
zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. 

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej  
w Kozarzach, Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę n/w części. 

Część 1 Mleko i produkty mleczne CPV 155 00000-3 

Część 2 Pieczywo CPV 158 10000-9 

Część 3 Artykuły spożywcze CPV 158 00000-6, CPV 156 00000-4, CPV 154 00000-2,  

                                                   CPV 153 00000-1 

Część 4  Mięso, drób i wędliny CPV 151 00000-9 

Część 5 Ryby CPV 152 00000-0  

Część 6 Warzywa i owoce CPV 15300000-1 

 

mailto:sekretariat@dpskozarze.pl
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3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

V.  Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w terminie od 1 października 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. 
 

VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym  
a wykonawcą, odbywa się – z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt 3 - przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 

2. Komunikacja z Zamawiającym w postępowaniu prowadzona jest: 

1) za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz  

2) z wyjątkiem złożenia, zmiany lub wycofania oferty - także poczty elektronicznej: 
sekretariat@dpskozarze.pl , specjalista@dpskozarze.pl, 

3. Zamawiający dopuszcza w postepowaniu także komunikację ustną: 

1) w toku negocjacji złożonych ofert oraz  

2) w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia 
o zamówieniu lub dokumentów zamówienia – przez telefon z osobą uprawnioną do 
kontaktu ze strony Zamawiającego. 

4. Treść komunikacji ustnej jest dokumentowana przez Zamawiającego odpowiednio: 

1) w postaci protokołu z negocjacji,   

2) notatki służbowej z przebiegu rozmowy prowadzonej przez osobę wskazaną jako osoba 
uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego. 

VII. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
 i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
zobowiązany jest posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 
dostęp do formularzy:  

1) „złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz  

2) do „komunikacji”. 

2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu 
formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:sekretariat@dpskozarze.pl
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4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 
ich przekazania na ePUAP.  

5. Numer identyfikacyjny postępowania: ocds-148610-4e460f43-29bf-11ed-9171-f6b7c7d59353 

6. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu 
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

7. Strona postępowania na miniPrtal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ 

8. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:  

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mb/s,  

2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor 
Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub 
ich nowsze wersje,  

3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej (w przypadku 
Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.),  

4) włączona obsługa JavaScript,  

5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. 
Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf, pakiet Office lub równoważny), 

6) Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf lub .odt. pades, xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików  
w formacie .pdf.  

7) Zalecenia Zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:  

a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,  

b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu 
wewnętrznego w formacie XAdES. Wykonawca zobowiązany jest załączyć plik  
z dokumentem oraz plik z podpisem, czyli 2 pliki.  

VIII. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 
Zamawiającego w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 

IX. Podstawy wykluczenia 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
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a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 
Kodeksu karnego,  

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 
165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 
przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 
mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 
mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu 
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu 
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, 
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–
277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w ppkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności;  

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,  
w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 
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przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 uPzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, 
który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 
wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

2. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1–5 lub 7 uPzp, zamawiający może nie 
wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne,  
w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 
1 pkt 4 uPzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.  

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 
następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 
pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 
zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,  
w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 
wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy.  

 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych oraz oświadczeniach. 

 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia: aktualne na dzień 
składania ofert oświadczenie – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, zawierające w 
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szczególności informacje: 

1.  o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Rozdziale VIII SWZ, 

2. o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale IX SWZ, 

XI. Związanie ofertą 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

XII. Sposób przygotowania składania ofert 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 
 

1. Ofertę załącznik nr 2 do SWZ, 

2. Wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ,  

3. Oświadczenie załącznik nr 3 do SWZ, 

4. Wykonawca wraz z ofertą składa również: 

1) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę lub dokumenty do 
reprezentowania: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, jeśli ofertę lub dokumenty 
podpisuje uprawniony przedstawiciel, chyba że wykonawca wskazał w ofercie dane 
umożliwiające dostęp do tych dokumentów za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 
baz danych; lub 

b) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę lub dokumenty podpisuje pełnomocnik;  

5. Ofertę, załączniki, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe wskazane w SWZ, 
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 
1517 i 2320). Zaleca się sporządzenie ww. dokumentów w formacie danych .pdf. 

6. Ofertę, załączniki oraz oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X, składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

7. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, wykonawca 
przekazuje ten dokument.  

8. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub dokumenty 
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem  
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w postaci papierowej. 

9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku 
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

11. Wykonawca zobowiązany jest zaszyfrować Ofertę wraz z załącznikami. Funkcjonalność do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  
w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia Oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany 
został w Regulaminie korzystania z miniPortalu, który znajduje się na stronie ww.uzp.gov.pl. 

12. Załączane do Oferty oświadczenia i dokumenty należy zaszyfrować wybierając cały folder  
z plikami, bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany 
do archiwum. 

13. Wykonawca składa podpisaną i zaszyfrowaną Ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP.  

14. Zamawiający nie dopuszcza: 

1) złożenia oferty za pomocą poczty elektronicznej Zamawiającego, 

2) złożenia oferty wraz z załącznikami na nośniku danych (np. CD, pendrive). 

15. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1010). W takim 
przypadku wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 
w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wraz z przekazaniem 
takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając 
stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 uPzp.  

16. Wykonawca, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP P może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 
ofertę.  

17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty.  

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją 
korzystania z Platformy.  
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XIII. Termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy złożyć w terminie do: 12.09.2022 r. do godziny 11:00 za pośrednictwem ePUAPu 
https://epuap.gov.pl/wps/portal Platformy przy użyciu Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.09.2022 r. o godz. 11:15. Otwarcie 
ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania. 

3. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego oraz 
miniPortal i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 uPzp. 

4. W przypadku awarii miniPortalu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
Zamawiający informuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania o zmianie terminu 
otwarcia ofert. 

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Podane ceny muszą obejmować wszystkie koszty realizacji z uwzględnieniem wszystkich opłat  
i podatków (także od towarów i usług) łącznie z kosztem dostawy. Ceny muszą być podane  
w złotych polskich, cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Ceny podane w formularzu zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą 
podlegały zmianom. 

3. Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty. 

XV. Kryteria oceny ofert  

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 
kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać w poszczególnych 
kryteriach: 

 

L.p. Kryterium Liczba punktów (waga) 

1. Cena brutto 100 

2.   

3.   

4.   

 RAZEM 100 

 

2. W kryterium „Cena brutto” najwyższą liczbę punktów – … otrzyma oferta zawierająca najniższą 
cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

 

Liczba punktów oferty = (cena oferty najniżej skalkulowanej x 100): cena oferty ocenianej. 
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3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę 
punktów, z zastrzeżeniem wyjątku, gdy wykonawcy zostaną zaproszeni do negocjacji oraz 
składania ofert dodatkowych. 

XVI. Postanowienia umowy 

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN). 

3. Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 8 wzoru umowy.  

XVII. Środki ochrony prawnej 

1. W toku postępowania wykonawcy przysługuje odwołanie na: 

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

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w Dziale IX 
uPzp. 

XVIII. Obowiązek informacyjny RODO 

         KLAUZULA INFORMACYJNA – ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I POSTĘPOWANIA OFERTOWE 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO - 
informuję, iż: 

1. Administratorem przekazanych w związku z prowadzonym postępowaniem (w tym w treści 
ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na żądanie Zamawiającego, 
wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych umów, wniesionych 
środków ochrony prawnej itp.) danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej  
w Kozarzach, Kozarze 63, 18-230 Ciechanowiec. 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych – można się z nim kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 
związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: 
iod@kancelariarp.pl  lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c RODO w celu: 
a. związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - podstawą 

prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: 

⎯ ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy  
i procedury wewnętrzne; 

b. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – art. 6 ust. 
1 lit. f RODO; 

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: 
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a. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych lub na 
podstawie stosownych umów podpisanych  z Administratorem,  

b. podmiotom uprawnionym przepisami prawa (organy władzy publicznej oraz 
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa),  

c. podmiotom upoważnionym przez Pana/Panią; 
d. wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 
Dane osobowe dotyczące otwarcia ofert i wyłonienia wykonawcy będą też opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego; 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne 
nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. 
Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich 
podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do 
niej przepisów wykonawczych. 

9.  Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób 
zautomatyzowany, nie będą też przetwarzane w formie profilowania.  

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas zgodny z przepisami 
wynikającymi z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do 
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany  
w przepisach o archiwizacji. 

 
W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących 
bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, 
współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, 
które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany 
jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do 
przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego oraz do 
złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru określonego przez 
Zamawiającego pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego. 

         Załączniki do SWZ 
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia  
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy 
Załącznik nr 4 - Wzór umowy 
 


