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I. ZAMAWIAJĄCY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice  

Reguły,  ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice 

tel. 22 350 91 20,   fax  22 350 91 21  

e-mail: sekretariat@gops.michalowice.pl  

adres strony internetowej: www.gops.michalowice.pl 

 
 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „ustawa 

Pzp”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego 

oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 

5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.  
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych dla 

podopiecznych  Ośrodka Pomocy Społecznej i uczestników Dziennego domu Senior+. 

2. Każdy posiłek będzie przygotowany na bazie własnych produktów Wykonawcy i będzie 

składał się z zupy, drugiego dania oraz surówki. 

3. Wykonawca będzie dostarczał posiłki pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni świątecznych. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania posiłków z wykorzystaniem 

własnego zaplecza kuchennego (pomieszczeń kuchennych, sprzętu i urządzeń 

kuchennych). 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do podania lokalizacji (dokładnego adresu) miejsca 

gdzie przygotowywane będą posiłki. 

6. Przygotowane posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę w ustalonych godzinach 

w miejsca wskazane przez Zamawiającego. 

7. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Część 1 - usługi przygotowywania  wraz z dowozem dwudaniowych obiadów do 

miejsca zamieszkania klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice; 

mailto:sekretariat@gops.michalowice.pl
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2) Część 2 - usługi przygotowywania wraz z dowozem dwudaniowych obiadów dla 

uczestników Dziennego Domu Senior+ 

 

8. W ramach części 1 Wykonawca zapewni: 

1) 2510  posiłków opierających się na diecie podstawowej (standardowej) i dietach 

specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wegetariańskiej lub innej zleconej przez 

lekarza. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie obowiązującą 

wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi. Zamawiający przewiduje, że w dziennym 

zamówieniu ilość diet może wynosić od 1 do 4;  

2) adresy Klientów Ośrodka będą przekazane w dniu zawarcia umowy wraz z                                                                                                                                                         

umową powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej Załącznik do 

umowy; 

9. W ramach części 2 Wykonawca zapewni: 

1) 7530 posiłków opierających się na diecie podstawowej (standardowej) i dietach 

specjalnych tj. cukrzycowej, lekkostrawnej, wątrobowej, wegetariańskiej lub innej 

zleconej przez lekarza. Każda z diet musi uwzględniać (i przestrzegać) aktualnie 

obowiązującą wiedzę i przyjęte standardy żywienia ludzi.  Zamawiający przewiduje, 

że w dziennym zamówieniu ilość diet może wynosić od 1 do 30; 

10. Zamawiający wskazał szacunkowe ilości posiłków, które w czasie obowiązywania umowy 

mogą ulec zmianie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia 

liczby osób korzystających z obiadów, wynikających z bieżącego zapotrzebowania na 

pomoc w formie dożywiania. Zamawiający przewiduje zmianę ilości przygotowywanych 

posiłków o 10 % w trakcie trwania całego zamówienia dla każdej z części. Co oznacza, 

że podane szacunkowe ilości nie stanowią ostatecznego zakresu zamówienia w wyniku 

czego nie mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń z tytułu niezrealizowanych usług. 

Zmniejszenie ilości przygotowanych i wydawanych obiadów nie uprawnia Wykonawcy 

do odszkodowania i nie będzie również podstawą do odmowy wykonania zamówienia. 

11. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania obiadów w pojemnikach 

gastronomicznych GN ze stali nierdzewnej i w pojemnikach termoizolacyjnych GN 

spełniających wymogi HACCP oraz w przypadku decyzji dotyczących szczegółowych 

rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych posiłki powinny 

być dostarczane zgodnie z rekomendacjami Wojewody Mazowieckiego czy Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (np. w pojemnikach jednorazowych). 

12. Miejsce i termin dowozu obiadów: 

 

1) Dowóz obiadów do Podopiecznych odbywać się powinien między godzinami 12.30-

14.00. Dokładne godziny dowozu obiadów będą uzgodnione z wyłonionym 

Wykonawcą.                   

2) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć posiłki we własnym zakresie w miejsca 

wskazane przez Zamawiającego tj.: 
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a) w ramach Część 1:  dla klientów GOPS – na terenie Gminy Michałowice, lista z 

adresami zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy;  

b) w ramach Część 2:  dla uczestników Dziennego Domu Senior+ do Komorowa, 

ul. Ceglana 2 d, 05-806 Komorów. 

13. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

1) Przygotowywanie i dostawa dwudaniowych obiadów w ramach zamówienia będzie 

realizowana w dniach od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem przypadających 

w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy); 

2) Świadczeniem w formie obiadów będą objęci: 

a)  Klienci GOPS z Gminy Michałowice na podstawie skierowania wydawanego przez 

Ośrodek dla osób uprawnionych. Skierowania wydawane będą przez 

Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnych; 

b) uczestnicy Dziennego Domu Senior + w Komorowie w oparciu o decyzje 

administracyjne wydane przez Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązany będzie do przesyłania Zamawiającemu na adres e-mail 

sekretariat@gops.michalowice.pl proponowanego na kolejny tydzień menu z 

podziałem na części i z uwzględnieniem diety: cukrzycowej, lekkostrawnej, 

wątrobowej i podstawowej w każdy czwartek tygodnia do godz. 15.00, 

poprzedzającego składanie przez Zamawiającego zamówienia na kolejny tydzień. 

4) Zamawiający będzie przesyłał Wykonawcy zamówienia tygodniowe w każdy piątek 

do godz. 1500 
 dotyczące dwóch części, poprzedzający kolejny tydzień realizacji 

zamówienia. 

5) Dzienna liczba posiłków dla dwóch części będzie potwierdzana przez Zamawiającego 

telefonicznie, tego samego dnia, do godziny 1000, ilość dziennych posiłków zależeć 

będzie od bieżących potrzeb. 

6) W skład każdego obiadu wchodzi min.:  

a) zupy – innej na każdy dzień tygodnia (wywar warzywny lub mięsno- warzywny) 

oraz  

b) minimum 4 dań mięsnych,  

c) 2 półmięsnych,  

d) 2 dania bezmięsne,  

e) 2 dania z rybą  

oraz  

f) surówki (z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych), 

lub  

g) dodatku warzywnego lub warzywno – owocowego podawanych na ciepło (np. 

fasolka szparagowa, kalafior, brokuł, buraki, świeża kapusta itp.). 

7) W opracowywanych jadłospisach oraz dostarczanych posiłkach Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić posiłki tradycyjne serwowane w dniach okolicznościowych 

powszechnie obchodzonych (środa popielcowa, tłusty czwartek, itp.), chyba, że 

mailto:sekretariat@gops.michalowice.pl
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rodzaje zamawianych diet nie będą na to pozwalały. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania zmian w proponowanych przez Wykonawcę jadłospisach. 

8) W procesie przygotowywania posiłków zaleca się stosowanie tłuszczów roślinnych. 

Wyklucza się sporządzanie jakichkolwiek potraw z proszku.  

9) Zamawiający wymaga, aby miesięczny jadłospis opierał się na wykorzystaniu 

sezonowości występowania produktów, z wykorzystaniem mięsa wieprzowego, 

wołowego, drobiu, podrobów, ryb. 

10) Wartość kaloryczna każdego posiłku powinna być zgodna z normami ustalonymi 

przez Instytut Żywienia i Żywności i uwzględniać rację pokarmową dla osób 

dorosłych, starszym wieku nie pracujących fizycznie. Obiady powinny być 

przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być 

zróżnicowane, sporządzane z pełnowartościowych produktów. 

11) Wykonawca odpowiada za zgodność jakości posiłków z obowiązującymi w kraju 

normami Instytutu Żywności i Żywienia. 

12) Sposób przygotowania posiłków powinien odbywać się z zachowaniem 

odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz uwzględniać normy, a także  

spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, 

w szczególności ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 

2006 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021). 

13) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków w dniu ich wydawania, 

bezwzględnie świeżych i każdego dnia innego.  

14) Zamawiający nie dopuszcza przygotowania posiłków w dni poprzednie 

i powtarzalności posiłków w okresie kolejnych 10 dni kalendarzowych.  

15) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym 

standardzie na bazie produktów najwyższej jakości  i bezpieczeństwa zgodnie 

z normami HACCP. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym 

przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

14. Transport posiłków 

 

1) Dostarczenie posiłków realizowane będzie własnym transportem Wykonawcy, na 

jego koszt;  

2) wykorzystywane środki transportu muszą być przystosowane do przewozu żywności, 

spełniać przy tym wszelkie wymogi sanitarno-higieniczne, dopuszczone decyzją 

właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego 

żywienia; 

3) transport posiłków powinien odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego 

celu pojemnikach termoizolacyjnych wykonanych z tworzywa, zabezpieczających 

posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem, zapewniających właściwą ochronę, 

temperaturę oraz jakość przewożonych potraw;  
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4) stan posiłków i sposób dowożenia musi spełniać wymogi Państwowej Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli przygotowanych przez 

Wykonawcę obiadów w miejscu dostawy, poprzez przeprowadzenie badań 

sprawdzających wagę posiłków, kaloryczność i ich temperaturę. W przypadku 

stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu, kosztami 

badania Zamawiający obciąży Wykonawcę. O planowanej kontroli Zamawiający nie 

będzie zobowiązany informować wcześniej Wykonawcę. 

16. W przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji posiłku Wykonawca jest zobowiązany 

do wydania niezwłocznie posiłku spełniającego parametry określone w zamówieniu bez 

wad, jednak nie później niż w ciągu jednej godziny od momentu powiadomienia – 

telefonicznie, za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną, przez Zamawiającego. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli w trakcie przygotowania 

posiłków w miejscu ich produkcji wskazanym przez Wykonawcę. O planowanej kontroli 

Zamawiający nie będzie zobowiązany informować wcześniej Wykonawcę.  

18. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń uniemożliwiających 

przygotowanie posiłków Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zapewnić posiłki,  

o nie gorszej jakości, z innych źródeł, podając Zamawiającemu dane adresowe 

zastępczego podmiotu. 

19. Za uchybienia ujawnione w trakcie kontroli np. SANEPID-u wynikające ze świadczonej 

przez Wykonawcę usługi, której następstwem będą m. in. mandaty, kary odpowiada 

Wykonawca.  

20. Wykonawca zobowiązany jest do pobierania i przechowywania próbek wszystkich 

potraw wchodzących w skład każdego posiłku we własnym zakresie, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie pobierania 

i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu 

zamkniętego w związku z art. 72 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  

21. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien zapewnić stały kontakt 

telefoniczny, w godzinach pracy Zamawiającego z upoważnionym pracownikiem 

Wykonawcy. 

22. Wymagania dotyczące zatrudnienia (klauzule społeczne):    

1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia; 

2) Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie 

z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 

1320) osobę/y wykonującą/e czynności kucharza, których  wykonanie polega na 

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 

r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320); 
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3) wymagania w zakresie zatrudnienia, nie dotyczą faktu zatrudniania określonych grup 

pracowników w ogóle, ale zatrudnienia osoby do realizacji niniejszego zamówienia. 

Nie może stanowić spełnienia warunku określonego powyżej samo tylko zatrudnienie 

ww. osób, którzy następnie nie będą uczestniczyli w wykonywaniu zamówienia. 

Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu 

wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i przedstawi do wglądu Zamawiającemu 

dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym 

mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę 

pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego np. poświadczoną za 

zgodność z oryginałem zanonimizowaną kopie umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, zwierającej w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika, oświadczenie własne Wykonawcy itp.): 

a) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji umowy 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz.1320). 

b) Oświadczenie własne Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących powyższe czynności powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 

wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

4) natomiast składając ofertę Wykonawca złoży jedynie oświadczenie w zakresie 

zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia, zawarte w „Formularzu oferty”, 

stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ; 

5) w sytuacji, gdy ww. osoby w okresie realizacji zamówienia rozwiążą umowę lub gdy uczyni 

to Wykonawca, zobowiązany jest on do zatrudnienia w miejsce tej osoby, innej osoby. 

W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu 

wykazu nowo zatrudnionych osób oraz do wykazania, że spełniają one postawione przez 

Zamawiającego wymagania, określone w pkt. 2. Obowiązek ten Wykonawca realizuje 

w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany; 

6) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy, 

jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące 

czynności wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

i  potwierdzające spełnienie warunków,  o których mowa w pkt 2; 

7) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do zatrudnienia 

wskazanych osób na umowę  o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 poz.1320) oraz do dokumentowania i przekładania 

stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy 

poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami 
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umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do 

podwykonawców;  

8) nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 

umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz 

Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie 

umów o pracę. Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia ww. osób, 

w związku z realizacją zamówienia Wykonawca zapłaci karę umowną. 

 

23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg wspólnego słownika zamówień CPV   

 
Główny przedmiot: 

55 32 10 00-6 Usługi przygotowywania posiłków 

 

Dodatkowe kody: 
  55 52 00 00-1 usługi dostarczania posiłków 
 

IV. WIZJA LOKALNA  

 

Zamawiający nie przewiduje spotkania z wykonawcami.  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: Wykonawca będzie realizował przedmiot 

zamówienia od dnia do 03 stycznia 2022 roku dnia 30 grudnia 2022 roku. 

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.  

VI. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą 

oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SWZ dokumenty w zakresie:  

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu,   

2) niepodleganiu wykluczenia.  
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2. Oświadczenia o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w formie oświadczeń stanowiących 

załączniki do SWZ. Oświadczenia te dla podmiotów składających ofertę wspólnie oraz 

podmiotów udostępniających zasoby składane są oddzielnie dla każdego z tych 

podmiotów. Oświadczenia wraz z ofertą składane są w formie elektronicznej opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał: 

 

1) Zdolność do występowania w obrocie prawnym 

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie 

publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również 

ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie 

posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG. 

2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

o ile wynika to z odrębnych przepisów:   

 

- Obowiązujące zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów wydane przez właściwego 

powiatowego inspektora sanitarnego, zgodnie z art. 61 i art. 62 ustawy z dnia 25 sierpnia 

2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020, poz. 2021) oraz w przepisach 

wykonawczych. 
 

- posiadanie aktualnej decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w 

sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem 

żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy (warunek 

dotyczący kuchni, w której będą przygotowywane posiłki) 

 

3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:  

 

a) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia: 

odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia min. 50.000,00 zł. 

W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie 

może być niższa niż 50.000,00 zł. 

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, 

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
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działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia. 

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:  

 

a) doświadczenie Wykonawcy:  

Zamawiający nie określa wymagań w tym warunku 

 

b) dysponowania osobami:   

odpowiedzialnymi za świadczenie usług w tym:  

− Kierownik kuchni (szef) wskazana osoba posiada minimum 1 rok stażu pracy, jako 

kierownik kuchni (szef) w jednostkach stacjonarnych udzielających świadczeń żywienia 

zbiorowego;  

− Kucharz, wskazana osoba posiada minimum 1 rok stażu pracy, w zawodzie kucharz 

w jednostkach stacjonarnych, udzielających świadczeń żywienia zbiorowego;  

Uwaga! Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem 

spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla 

poszczególnych funkcji. w ppkt b). 

c) dysponowania sprzętem:   

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca  dysponował w celu wykonania zamówienia 
narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym 
zakresie: 

1) zakładem (kuchnią), w którym będą przygotowywane posiłki i posiada ważną decyzję 

właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą 

zakład, jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej. 

Podstawa prawna art. 4, art. 61 i art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. 

o bezpieczeństwie żywności i żywienia; 

2) środkiem transportowym przeznaczonym do przewożenia posiłków, który został 

dopuszczony do użytkowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego lub inny dokument potwierdzający nadzór nad transportem służącym do 

przewożenia żywności- min. 1 szt.; 

4. W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane posiłki wymagań określonych przez 

Zamawiającego Wykonawca przedłoży: 
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1) dziesięciodniowy jadłospis uwzględniający warzywa i owoce sezonowe, w którym 

należy  przedstawić szczegółową analizę jadłospisu złożonego Zamawiającemu  

poprzez podanie składników i zawartości dań, kaloryczności i wartości odżywczej. 

 

5. Poleganie na zasobach innych podmiotów:  

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane.  

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 

odpowiednio 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.  

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3), 

potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.   

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub 

ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie 
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zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

  

6) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa 

w Rozdziale VI ust. 1 SWZ, 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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych 

w Rozdziale VI SWZ . 

 

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu: 

 

1) na podstawie przesłanek obligatoryjnych określonych w art.108 ust.1 ustawy Pzp, 

2) na podstawie przesłanek fakultatywnych określonych w art.109 ust.1 pkt 1 i pkt 4 -5 

oraz pkt 7-10 ustawy Pzp tj.:    

 

pkt. 1 „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 

art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”; 

pkt. 4 „ w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury”. 

pkt. 7 „który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie 

wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne 

zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub 

odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady”;  

pkt. 8 „który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
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zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny 

wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych”;  

pkt. 9 „który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego 

lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia”;  

pkt.10 „który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. 

2. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa wraz z ofertą 

oświadczenie  stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.  

 

VIII. KONSORCJUM 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają 

Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania 

w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają 

poszczególni Wykonawcy.  

5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

o którym mowa w rozdziale VII wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i 

przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza 

łączne spełnienie warunku przez Wykonawców. 
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7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o 

zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia 

(kluczowy zakres), dla której te zdolności są wymagane. 

IX. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).   

 

2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia tj. przygotowania posiłków. 

 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innej firmie 

(podwykonawcy)  jest zobowiązany do:  

1) określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ) jaka część 

przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z podaniem ich 

danych jeżeli są znane; 

2) Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia 

o braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił 

swoich zasobów;  

3) za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić 

nowych podwykonawców do realizacji zamówienia. 

4. Szczegółowe regulacje w dotyczące podwykonawstwa znajdują się w „Projekcie umowy” 

stanowiącym  załącznik  nr 3 do SWZ. 

 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ  

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu, których Zamawiający będzie 

komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu  https://epuap.gov.pl/wps/portal   

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania zapytań dotyczących postępowania o 

udzielenie zamówienia na adres email: sekretariat@gops.michalowice.pl.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3. Wykonawca 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 i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 

Regulaminie ePUAP.  

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie 

miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień 

tego regulaminu.  

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 

do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, 

podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz 

innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i 

załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być 

szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).   

9. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 8 wymaga obowiązkowego 

poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w 

rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako 

nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z 

Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,  e-mail wskazanym w rozdziale I – 

„Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie”   

10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 

pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 9. Sposób sporządzenia 

dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
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oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 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.  

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób 

niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.  

12. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

XI. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 
 

1. Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego)  w sprawach j.n. 

upoważnieni są:   

 

1) w sprawach merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia oraz w sprawach 

proceduralnych (formalno – prawnych):  

a) Jolanta Nowak – stanowisko st. Inspektor ds. kadr i organizacji 

 

Korespondencję prosimy kierować do Zamawiającego pisemnie: na adres Zamawiającego, bądź 

na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@gops.michalowice.pl  

wraz z kopią na adres:  j.nowak@gops.michalowice.pl      

   

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert  przez okres 30 

dni tj. do dnia 05 stycznia 2022 r.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 

ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą.  
 

XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WNIESIENIA WADIUM.  

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
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XIV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.  
 

1. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie 

danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

2. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na 

Platformie Windows, Mac i Linux.  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu (odbywa się automatycznie).  

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu 

osobistego lub podpisu zaufanego.  

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

Wykonawca tworzy skompresowany plik w formacie .zip lub .7z (bez nadawania mu haseł i 

bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje 

skompresowany plik zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1913), 

które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone 

w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip lub .7z). Wykonawca zobowiązany jest, 

wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 

ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, 

aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez 

Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez 

Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia 

niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie 

z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.  

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci 

elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 
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lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować 

do jednego pliku archiwum (.zip lub .7z). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta 

z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 

informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.  

9. Ofertę stanowią: 

1) Prawidłowo wypełniony Formularz Oferty (według załączonego druku, załącznik nr 1 do 

SWZ); 

2) dziesięciodniowy jadłospis. 

10. Wraz z Ofertą powinny być złożone: 

1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ). 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 

2) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane 

w rozdziale VI ust. 5 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 – jeżeli 

wykonawca składający ofertę polega na zasobach innych podmiotów;  

3)  Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają 

poszczególni Wykonawcy; 

4) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 

w postepowaniu i zawarcia umowy; 

5) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty 

(oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do 

podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może 

je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 

2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich 

podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

11. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale.  

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w takiej formie, jak jest wymagana 

do składania ofert  (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej 
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kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie 

elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z  2020 poz. 1192), które to poświadczenie 

notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie 

skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia 

pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.  

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy 

służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów 

oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega 

odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

15. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.   

 

XVI. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.  

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 

opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ponieważ w Polsce istnieją dwie gminy o nazwie Michałowice, aby ułatwić wyszukiwanie 

właściwego odbiorcy tj. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Regułach (05-816), 

należy w polu Wpisz nazwę odbiorcy wpisać słowo „Reguły”. Wybór na liście rozwijalnej 

zostanie zawężony do kilku instytucji. Należy wybrać: 

„Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (05-816 REGUŁY, WOJ. MAZOWIECKIE)”   

Dla której adres skrzynki ePuap to:  

/GOPSMichalowice/SkrytkaESP/ 

 

3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07 grudnia 2021r.  

do godz. 14.00  

4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną cześć zamówienia.  

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. 

Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 

pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
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również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 

dostępnej na miniPortalu.  

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

 

XVII. TERMIN OTWARCIA OFERT  
  

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  07 grudnia 2021r. o godzinie  14.30 

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie każdej części zamówienia.  

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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 ze wskazaniem części zamówienia;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

 

XVIII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY  
 

1. Wartość oferty - cena całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia (wyrażona 

do 2 miejsc po przecinku), dla każdej części oddzielnie. 

2. Cena oferty przedstawiona w ofercie będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

3. Cena brutto oferty musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z ustawą 

z dnia  9 maja 2014 r. – o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 roku 

poz. 178). Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”- określa w nim cenę za 

jeden posiłek oraz wartość łączną za cały przedmiot zamówienia. 

5. W zaoferowanej dla części 1 „obiady dla klientów GPOPS-u” cenie Wykonawca poda 

oddzielnie cenę obiadu a oddzielnie dowóz. 

6.  Natomiast  w cenie  za posiłki w części 2 „obiady dla uczestników DDS+” Wykonawca 

uwzględni cenę obiadu razem z transportem. 
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7. Wartość przedmiotu zamówienia oddzielnie dla każdej części winno się liczyć następująco: 

iloczyn ceny jednostkowej posiłku, szacowanej liczby diet (odpowiednio 2510 lub 7530) 

oraz szacowanej liczby dni świadczenia usług objętych przedmiotem umowy ( dni). 

8. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zapłaty wyłącznie za faktycznie wydane posiłki. 

9. Cena oferty ma stanowić kwotę wynagrodzenia ofertowego (wynagrodzenie za 

rzeczywiście wykonane usługi), jaką Wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien przewidzieć wszystkie koszty i okoliczności, 

które towarzyszą lub mogą towarzyszyć wykonaniu tego zamówienia i które są konieczne 

dla prawidłowej realizacji tego zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich opłat i 

podatków, w tym m.in.: 

1) koszty świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, 

2) wartość jednego posiłku (wsad do kotła),  

3) koszty paliwa,  

4) koszty pracownicze, 

5) koszty zakupu asortymentu do przygotowania posiłków, 

6) koszty dojazdów/powrotów do/z miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi,  

7) koszty związane z utrzymaniem pojazdów,  

8) koszty serwisowe,  

9) koszty ubezpieczeń i podatków, w tym podatek VAT, 

10) inne koszty niezbędne do prawidłowej realizacji usług będących przedmiotem 

zamówienia, 

11) a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę. 

10. Wykonawca powinien wycenić w ofercie również wszelkie prace czasowe i pomocnicze 

niezbędne do wykonania zamówienia.  

11. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie wynagrodzeniem 

ryczałtowym. Rozliczenie za wykonanie usługi będzie następowało na podstawie 

rachunków/faktur miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie faktycznej 

ilości wydanych obiadów w danym miesiącu.  

12. Podana cena jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie 

należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  

13. Przyjęta przez Wykonawcę stawka podatku VAT musi być zgodna z obowiązującymi 

przepisami o podatku od towarów i usług (VAT).  

14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość 

właściwa zostanie przyjęta cena podana słownie. W przypadku omyłki rachunkowej za 

wartość prawidłową zostanie uznana kwota netto i w ten sposób Zamawiający dokona 

przeliczenia ceny oferty. A w przypadku nie podania przez Wykonawcę kwoty netto 

Zamawiający wyliczy ją na podstawie podanej przez Wykonawcę kwoty brutto i stawki 

podatku VAT. 
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16. Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania  

u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę 

(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku - Niezłożenie przez Wykonawcę 

informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW 

I   SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej.  

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów określonych 

w kryteriach.  

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty 

ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczby przyznanych punktów, 

wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając 

oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 

złożonych przez nich ofertach.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym 

w SWZ.  

7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do 

wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego 

oferty.  

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, 

a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego 

oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania.  

 

9. Kryteria i ich opis:  

Nr kryt.  Opis kryteriów oceny   Znaczenie  

1  Cena brutto   60%  
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2  Doświadczenie zawodowe kucharza  40%  

  Razem:  100%  

 

1) Wartość punktowa za ww. Kryterium nr 1 „Oferowana cena całkowita brutto” (PC) 

wyliczana jest według wzoru:  
 

PC = Cn/Cb x 60  

gdzie: 
 

PC – liczba punktów badanej oferty dla kryterium ceny brutto zamówienia  

Cn – najniższa cena, najniższa oferowana cena brutto zamówienia spośród wszystkich ofert nie 

odrzuconych  

Cb – cena badanej oferty  

60 – waga kryterium 

 

Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w ww. kryterium. 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość 

uzyskanych punktów wynosi 60. 

 

2) Wartość punktowa za ww. Kryterium nr 2 „Doświadczenie zawodowe kucharza” 

określone przez Wykonawcę w  „Formularzu  oferty” doświadczenie osoby kucharza 

skierowanego do realizacji zamówienia posiadającego minimum 1 rok stażu pracy 

w jednostkach stacjonarnych, udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

wyliczana jest według poniższej punktacji: 

 

Doświadczenie zawodowe kucharza liczba przyznanych punktów 

1 rok 

 stażu pracy w jednostkach stacjonarnych, 

udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

0 

2 lata 

 stażu pracy w jednostkach stacjonarnych, 

udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

5 

3 lata 

 stażu pracy w jednostkach stacjonarnych, 

udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

10 

4 lata 

 stażu pracy w jednostkach stacjonarnych, 

udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

20 

5 lata 30 
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Przyjmuje się, że 1 % = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryterium Nr 2. 

Maksymalna liczba uzyskanych w ww. kryterium punktów wynosi 40. 
 

10. OCENA KOŃCOWA OFERTY 

Jest to suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienionych powyżej, z dokładnością 

do 2 miejsc po przecinku -  zgodnie z wyliczeniem i przyznaną punktacją  

LP = PC+D 

XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH SKŁADANYCH NA WEZWANIE.  
 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na wezwanie 

Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania składa podmiotowe 

środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia:  

1 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi 

działalność gospodarczą.  

2 Aktualny wpis do rejestru zakładów wydane przez właściwego powiatowego inspektora 

sanitarnego 

3 Aktualna decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie 

zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem żywnością 

w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy 

4 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 

sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia 

5  
Wykaz osób.  

6 Wykaz sprzętu 

 

 stażu pracy w jednostkach stacjonarnych, 

udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

6 lat i więcej 

 stażu pracy w jednostkach stacjonarnych, 

udzielających świadczeń żywienia zbiorowego 

40 
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XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertą.  

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.  

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 

oferty.  

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 

albo unieważnić postępowanie.  

7. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do złożenia:  

1) Umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeżeli dotyczy),   
 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.  

  

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zostały 

określone w załączniku nr 3 do SWZ.   

 

XXIII. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach.  
 

Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił 

w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik do SWZ. 
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XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  
 

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 Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje 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.  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX 

„Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.  

 

XXV. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT 

1. Niniejsza SWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 

sporządzenia oferty.  

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ.   

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień powtarzających o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 Pzp.  

 

XXVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO dotyczący zbierania danych osobowych 

bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający informuje, że:  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Dyrektora przetwarza dane zawarte 

w ofertach, znajdujące się w publicznie dostępnych rejestrach (Krajowy Rejestr Sądowy, 
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Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej RP, Krajowy Rejestr Karny) w celu 

prowadzenia postępowań w sprawie zamówienia publicznego na postawie przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Wśród tych informacji mogą pojawić 

się dane, które na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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 (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter 

danych osobowych. 

W świetle powyższego Dyrektor  informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej Gminy Michałowice  Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816  tel. 

22 350 91 20; fax: 22 350 91 20; e-mail: sekretariat@gops.michalowice.pl.  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Panem Piotrem Glen, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres wskazany powyżej bądź email: iodo.gops@michalowice.pl; 

3. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Dz.U. 2019 poz. 2019), 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 (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.). 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. 

postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Ośrodka Pomocy Społecznej 

jako zamawiającego w rozumieniu art. 4 pkt. 1 ustawy Pzp. Przetwarzanie tych danych jest 

niezbędne, aby Ośrodek Pomocy Społecznej mógł prawidłowo wypełniać nałożone na 

niego obowiązki.  

5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż 

co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Odbiorcą 

Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy Ośrodka 

Pomocy Społecznej, w tym osoby wchodzące w skład komisji przetargowej. Ograniczenie 

dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych 

przypadkach, jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa. Ponadto odbiorcą danych 

zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą 

być podmioty z którymi Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowy lub porozumienia na 

korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie 

przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 
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ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku 

ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych 

obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich 

danych, w tym danych osobowych. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; macie Państwo prawo dostępu do 

treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. Osobie 

fizycznej nie przysługuje:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

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

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jesteście 

Państwo zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy. 

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

Dodatkowe informacje:  

1. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale  

IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.  

2. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  
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3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.  

4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Zasada jawności, o której mowa w art. 74 Pzp ma zastosowanie do wszystkich danych 

osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności,  

o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio.  

6. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie 

żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania 

danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie 

udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

7. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której 

dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  

8. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników. 

 

XXVII. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SPECYFIKACJI (SWZ). 
 

Załącznik nr 1  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

i o wkluczeniach 

Załącznik nr 3 Wzór umowy 

               Załącznik nr 4 Wykaz osób 

               Załącznik nr 5 Wykaz sprzętu 
 


