
ogłoszenie m 6 ] 0284 N'2020 z dnia 202a-11-l3 r'

Dom Pomocy społ€cznej liKombatant'': dośtawa żywności, napojów i produktó}y pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybolówstwa do Domu
Pomocy społecznej Komb'tant w ciechanowie, uI. Batalionów chłopskich l2

oGŁoszENIE o zAMÓwIENIU - Dost'wt'

Zamieszczanie ogłosŻenia: zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publiczncgo

zamórYienie dotyczy projektu Iub programu wspóhinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

o zamówienie mogą ulriegać się wyłącznie zĄklady pracy chlonionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizAcyjnie jednostek, które będą realizowały zamó\yieni€, obejmuje społ€czną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych

Nie

Należy podać mininra]ny procentowy wskźnik zatrudnienia osób należących dojednej lub więcej kategorii' o których mowa w art' 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mnią'szy niż 30%, osób zatrudnionych prŻez zakłady pracy chronionej lub u},konawców aibo ichjednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIA,IACY

Postępowanie przeprowad/a cenlraln} zamalr iają()

Nie

Postępowanie przeproładza podmiot, któremu z'mawiający po'lłierz}łpowiĆrzyli przcprowadŻenie postępowania

Nie

Informaclc na temat podmiotu któr€mu zamawiający powierzył/powierŻyli prowadzenie postęporłania:

Postępowanie jest prz€protvadzane wŚpólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak' należy wymienić zamawiających, którŻy wspó]nie prz eprowadu aj ą postą)owanie orau podać adresy ich s;edzib, kra,]owe numery

identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymj do kontaktów:

Postępo{'anie jesa przeprow'dŻane wspólnie z zamawiającymi z innych plństw członkołskich Unii Europejskiej
Nie

w przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw' cztonkowskich Unii Europejskiej _ mające

zastosowanic krajowe prawo zamówień pubIicznych:

Informacj€ dodstkowe:

|. l ) NAzwA I ADRES: Donr Pomocy Społecznej "Kombatant''' krajowy numer identyfikacyjny l30l7559800000, ul. ul. Bata]ionów Chłopskich l2,
06-400 Ciechanóq woj ' mazowieckie' państwo Po]ska, tel. 0'23 6721485, 6726043 w' 106, e-maiI dps.kombatant@jnteria.pl, faks 0 23 6't2]4E5.
Adres strony intemętową' (URL): www.kombatańt.lap'pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strcny intemetowej pod którynr można uzyskać dostęp do narŻędzi i urządzeń lub formatów plików, którę nie sąo8ólnie dostępne

I. 2) RoDzAJ ZAMAwlAJĄcEGo: Inny (proszę okeśIić):

pomoc społeczna



l'J ) \Ą sPÓLN E UDzl ELA\IE Z;MÓ u lFNl ą łea?li do4jczy)|

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadkr.r wspótnego przeprowadzania postą)owania, w tym w przypadku wspó]nego
prŻeprowadzania postępowanja z zamawiającymi z innych państw członłowskich Unii Europejskiej (który z zamawiającychJest odpowiedzialny Ża
prŻeprowadzenie postępowania' czy i w.jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający' czy zamówienie będzie
udzielane przez kźdego z zamawiaiących indywidualnie' czy zamówięnje zostanie udzielone w imieniu i na rŻecz pozostałych Żamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieogtaniczony' pełny i bezpośredni dostęp do dokumentó}y Ż postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

wwwkombatant.lap.pl ; https://kombatant.nowybip.pl

Adres stYonv internetowcj, na której zamicszczona będzie spec}.fikacja istotnych warunków Żamówienia
Tak

www.kombatant.lap.pl ; https://kombatant.nowybip.pl

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

oferty lub wnioski o dopuszcz€nie do udziału tv postępowaniu należy przesyłać:
E|€ktronic7nie

Nie

Dopuszczonejest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:

wvmaganej€st prŻeśłani€ ofert lub wniośków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:

wymaganejest pżesyłanje ofeń w formie pisemnej za pośrednictwem opemtora pocztowęgo, osobiście lub za pośrednictwem posłańca' Nie dopuszcza
sie 5kladanja olęn $ poslaci elekllonic7nej'

Adresi

Dom Pomocy społecŻnej Kombatant, ul' Bataljonów Chłopskich l2, 06 4o0 ciechanów

Komunikacja elektroniczna wvmaga korzvstania z narzędzi i urządzeń Iub formatów plikó}t które nie są ogólnie dostępnĆ
Nie

Nieograniczony' pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych naŻędzi można uzyskać pod adlesem: (URL)

ll'1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraŻ produktów rolnictwa i rvbołówstwa
do Domu Pomocy Społecznej Kombatanl w ciechanowie, ul' Batalionów Chłopskich l2
Num€r referencyiny: DGT'250. ] '3.2020

Przcd i!Śzczęci€m postępowania o udzielenie zamówienia przepro}Yadzono diaIog tcchniczny
Nie



lI.2) Rodzaj zamóttienia: Dostawy

II.3) Informacja o moż|iwości składania ofert cŻęściowych

Zamówienie podzielone.jest na części:

Tak

ofcrry lub wnioski o dopuŚzczenie do udzialu w postępowaniu można składać w odniesi€niu do:

wszystkich części

Zamawiający Żastrzega sobie prawo do udziel€nia łączni€ następujących części lub grup częścii

Maksymalna liczba części Żamó\yienia, na które moźe zostać udzielone zamówienie jednemu lvykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia rl'ielkość' zakres' rodzaj i ilość dosla\!, usług lub robót budowlanych lub okreśtenie zapo!źebowania i

wymagań.) aw przypadku partnerśtwa innowacyjnego - okieśleni€ zapottz€bowania na innowacyjny produk! uŚługę lub roboty budowlan€:

Przedmiotem zamówieniajest dostawa żywności, napojów i produktów pokewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy

społecznej 
''Kombatant'' 

w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopskich 12 zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawartym w

załączniku asoltymentowo ilościowym nr 3.l 
' 
]'2, 3.3, 3.4, ]'5, 3'6, 3.7, 3'8' 3.9 do SIWZ, w podziale na 9 części: Część 1 - Dostawa ńżnych

produktow spożywcŻych; część 2 Dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych; część 3 Dostawa produktów mleczarskich; część 4

- Dostawa różnycb piec'z}'wa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkalskich; część 5 DoŚtawa wa.z}'w i owoców; część 6 Dostawa zienrniaków;

Część 7 Dostawajaj; Część 8 Dostawa rmożonek; część 9 _ Dostawa ryb

II.5) Główny kod cPv: 15000000-8

Dod8tkow€ kody cPV:

Kod CPV

l5800000_ć

15100000-9

15500000-

15810000-9

13200005-9

15331000-i

)3212100-L

)3142500-l

I5:l1t I00 I

r s896000 5

)3311000-2

l5200000-ć

Il.ó) calkowita tYartoŚć z^mó\rienia aeźeti zamawiający podaje informacje o h,artośĆi zamó."!ienia)|

Waluta:



(w przypadku unów rano'\ych lub dlnamicznego s},stemu zdkupór, szacunkawa całkońta naksynatn(l wąl.tość h calym okresie obowiął||ania
umaw-l ramowej lub dynamicznego syslemu ząkupóh)

II.7) Czy przewiduje się udzie|enie Żamó}vień, o których molrł w art. 67 usL l pkt 6 i 7lub }v art'

okreśIenię przędmiotu, więlkości lub zakresu omz warunków najakich zostaną udzielone zamówienia.

13,ł ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

ll.E) okros' rv którym rellizowan€ będzie zamówienie lub okres, na który zoŚtała zawarta umo}va

dynamiczny system zakupóir :

miesiącach: /łódniach:

lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia:

okres w miesiącac} Data rozpocŻęci2

Ż021-l2'3|

II.9) I nformacje dodatkowe:

TECHNICZNIT{

tIl.l) wARUNKI UDżIAŁU w PosTĘPowANIU

III.1.l) kompetencje lub uprawnicnia do prowadzenia określonej dzialalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisó}Y

okeślenie waruŃów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakesie spełnienia tego warunku'

Informacje dodatkowe

||l.l.Ż| s\luacja finansolla Iub ekonomiC/na

okręślenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełnionyjeżeli wykonawca wykźe, żejest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadŻonej działalności związanej z pzedmiotem zamówienia aktualna polisa ubezpieczeniowa oC (równa lvartości składanei oferty:

równa sumię kilku części lub wszystkich części). W celu potwierdzenia niniq'szego warunku Wykonawca' którego ofęrta zostanie najwyżej oceniona

na wezwanie zamawiającego zobowiązany będzie pżedłożyć w tem1inie nie krótszyrn niż 5 dni dokument/dokument]/ potwjerdzające' że Wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedu ia]ności cywilnej w zakręsję prowadŻonej działa]ności związanej z prŻedmiotęm zanówienia1w.

lnfom1acj€ dodatkowe

lII.l.3) zdolność techniczna lub zawodowa

okeślenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakręsie spełnienia tego wanrnku.

Zamawiający wymaga od wykonalvcórv wskazania w ofercie lub \ł'e wniosku o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z jnformacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowel

ITI.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

IlI.2.l) Podsta*y }Yykluczenia określone w arL 2,{ ust. l Ustawy Pzp

IlI.2.2) Zamawiający przewiduje łykluczcnie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące

fakultatywne podstawy \\ykluczenia:

l3,l ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

o których mowa w an. 67 ust' 1 pkt ó lub w an'

ramo$a Iub okre(. na LtórJ 7oslal uslanorrion)



lIt.3) wYKAz oŚwIADcZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w cELU wsTĘPNEco PoTWIERDZENIA' żE NIE PoDLEGA

oNwYKLUCZENIUoRAZsPEŁNlAWARUNKIUDZIAŁUwPosTĘPowANIIjoRĄZsPEŁNIAKRYTERIAsEl,EKCJI

oświadczenie o ni€podleganiu rvyklrrczeniu oraz spcłnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

oświadczenie o spełnianiu kryt€riów selekcji

Nie

I.1) WYKAZ oŚwlADcZEŃ LUB DoKUNtENTóW , sKŁADANYCH PRZEZ wYKoNAwCĘ w PosTĘPowANIU NA wEZWANIE

ZAMAwlAJAcEco w cELU Po'l'wtERDZENlA oKoLlcZNoŚcl' o xrÓnycu Mo\\A w ART. 25 UsT' l PKT 3 l]sTAwY PzP:

IIl.5) wYKAz ośWIADCZEŃ LUB DoKUMENTów SKŁADANYcH PRZEZ wYKoNAwCĘ W PosTĘPowANIU NA wEZWANIE

zAMAwlAJACEGo w cELU PoIwlERDZENlA oKoLIczNoścl, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT' 1 PKT l lJsTAwY PzP

III.5.l) w ZAKRESIE SPEŁNlANIA wARUNKÓw UDZIAŁU w PosTĘPowANlU:

Zamawiającyuznawarunekzaspęłnionyjeże]iwykonawcawykaże,żejęstubezpieczonyododpowiedzialnościcyw1lnejwzakresieprowadzonej

działalności uwiązanej z przedmlotem za ówienia - aktualna polisa ub€zpieczęniowa oC (równa wanoścj składane.j oferty] równa sumie ki]ku części

lubwszystkichczęści)'wcelupotwierdzenianiniejszegowarunkuWykonawca,któregoofeńazostanienajwyźejocenionanawezwanie

ZanrawiającegozobowiąuanybędziepźedłożyćwterminieniekJótszy]nnjż5dnidokumęnt/dokumentypotwierdzające.żeWykonawcajest

ubezpieczonyododpowiedzialnościcyrvilnejwzakesieprowadzonejdziałalnościzwiązanejzprzedmiotemŻamówieniajw.

III.5.2) w ZAKRESlE KRYTERlÓw SELEKCJI:

rII.6)wYKAzoŚwlADczEŃLUBDoKUMENTÓwSKŁADANYCHPRZEZwYKoNAwcĘwPosTĘPoWANII]NAwEZwANIE

ZAMAw|AJAcEGo w CELU PoTwlERDZENIA oKoLIczNoŚcI, o KTÓRYCH MowA w ART. 25 UsT' 1 PKT 2 I]sTAwY PzP

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

wykonawcazobowiąŻanyjestdozłożeniawypełnionegościś]ewgwzoru.lrukuzałączonegoprzęzZama\,'łjającego:Folmularzofertywrazz

załącznikiem Fornlularz asoltymentowo iloścjowo cenowy; - Zaparafowany wzór umowry - załącznik nr4 do SJWZ; FormularŻ oświadczenia o

przynależnościdote.jsamejgrupykapitałowej,oklórejmowawań'24ust'lpkt.23usta\łryPrawozamówieńpublicŻnychŻałączniknr5.

sF'.Kc.l A Iv: PROCEDURĄ

rvl) oPIS

IV1.l) Tryb odzielenia zamó}tienia: Przetargnieoglaniczony

lv1.2) zamawiający żądA rtniesienia wadium:

Nie

Informacia na temat wadium

Ivl.3) PEewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamótlienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

lv.l'4)wymagasięzloźcniaoltrtrłpostacikatalogówelektronicznychlubdołączeniadoofertkatalogówelektronicznych:

Nie

Dopuszczasięzłożenieof.eńwpostacikata]ogóweJektronicznychlubdołączeniadoofertkatalogówelęktronicznych:

Nie

infoimacje dodatkowel

lvt.5.) wymaga się zlożenia of€rł- warianto\Yej:

Nie

Dopu'zcza s'ę zlozerie olęfly wdnanlou ej

Nie



I

Złożenie oferty wańańtowej dopuszcza się ty]ko z.jędnoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

Iv.l.6) Prze\Yid}.wana liczba wykona\Yców, którzy zostaną zaprosŻeni do udziału }Y postępowaniu

(pEetalg ogrąniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny' par!fierslwo i/1lto',Jaq)jne)

Liczba wykonawców

PrŻev id)wana minimalna lrczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawców

Krytelia selekcji wykonawców:

lV.1.7) Informac'ie na temat umowy ramoł€j lub dynamicznego systemu Złkupówi

Unowa mnowa będzie zawarta:

cŻy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej i

PŻęwidziana maksyma]na liczba uczestnjków umowy ramow€j:

Informacje dodaikowe:

Zanrówienie obejnrujdustanowienie dynamicznego systenu zakupów:

Adres strony intemetowej, na której będązamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

lnfomacje dodatkowe:

W ramach umowy mmowej/dynamicznego systenru zakupów dopuszcza się złożenje ofęń w formie katalogów elektronicznychI

Przęwiduję się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji pot Żebnycb do sporządzenia ofeń w ramach umowy

lamouęJ dynamlcznego syslemJ,,aLupó$:

Ivl.8) Aukcja el€ktroniczna

PrzewidŻiane jest przeprowadzenie aukcji elekftoll.icznej (przetaĘ nieograniczaĘ), pEetarg ograniczon!, negocjącje z oglosŻeniem)

NaIeży podać adres strony intemetowej, na której aukcja będzię prowadzonal

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji €lektronicznej:

Prz€widuje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informację zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcjj elektronicŻnej oraŻjaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczącę przebiegu aukcji elektronicznej:

Jakijes1 przewjdzjany sposób postępowania w toku aukcji elektronicŻnej i jakie będąwarunłi' najakich wykonawcy będą mogli lic}'tować (minimalne

wysokości postąpień):

lnfomacje doiyczące wykorz ystywanego spżętu elekEonicznego, Iozwiąań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

wymagania dotyczące re.jeŚtfacji i identyfikacji wykonawców w aukcji elęktronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektfonicznej i czasie ich trwania:



Czas trwania:

Czy wykonawcy' którzy nie złoźyli nowych postą)ień, zostanązŃwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknlęcia au kcj i ęleLlronicŻnej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2.1) Kryt€ria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kr}łeria

Cena 60,00

Termin płatnośc 10,00

Iv.2.3) zastośowanie procedury' o której mowa w art 24aa usL l ustawy Pzp (przetar8 nieograniczony)

Tak

lv.3) Negociscj€ z ogtoszenienL dialog konkul€ncyjny! pertnerstwo innowacyjne

IV.3.l) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofeńyI

Przewi alziane j est zastrzeżęnie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstą]nych bez przeprowadzenia negocjac.J'i

Ptz ewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia ]iczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w t}łn liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

Iv3.2) lnformacj€ na temat dialogu konkur€ncyjnego

opis potrŻeb i w}'rnagań zamawiającego lub infomacja o sposobie uzyskania tego opisu:

lnformacja o wysokości nagród d!a wykonawców' kiórzy podczas dia]ogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania

ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby fozsyiązań:

Należy podać informacje na tęmat etapów dialogu:

Inlormacje dodatkowe:

lV.3.3) Informacje na t€mst paltnerst\Ya innowacyjn€go

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiując€ minimalne wymagania, którym musząodpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofeń podlegających negocjacjom popfzez zastosowanie kĄłeńów oceny ofeń wskazanych w

spec} nLacjl istolnych warunkóB zamóuienia'



InfoImacje dodatkowe:

I\1,1) Licytacja clcktroniczna

Adrcs strony intemetowej' na któręj będzie prowadzona lic}tacja elektroniczna:

Adres strony intemetowej' na którą'jest dostępny opis pŻ edmiofu zamówjenia w licytacji elektronicznej:

wymagania dotyczące ręjestracji i identyfikacji lvykonawców w lic}tacji elektronicznej' w tym wymagania techniczne urŻądzeń informatycznych:

sposób postępolvania w toku licytacji e1ektronicznej, w tym okeślenie minimainych \\:/sokości postąrień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trrłaniat

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zaku'alifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Temin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin iwarunkl zamk n ięc ia licyracli elektroni.znę]:

Istotne d]a stron postanowienia, które zostanąwprowadzonę do treści zawieranej umowy w spra\łie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki

umowy, albo wzórumo\łry:

wymagania dotyczące'zabezpięczęnia należylego $Tkonania umowy:

lnfomacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanorłień zawartej umowy rł stosunku do trĆści of€rty, na podstalvie której dokonano }ryboru wykonawcy: Tak

Należ} wskazać zakres, charaktęr znrian omz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąrić za zgodąobu stron wyrażonąna piśmie, w fomie aneksu, pod rygorem nieważnoścj takiej zmiany'

Na podstawie art' 14.1ustawy prawo Zamówień publicznych' zastrzega Się dokonanie zmian w treści umowy w szczególności: rv zakresie zrriany

zakęsu świadczenia, a tym sanrym ilości przęwidzianych w oierc;e, jednak bez zmiany wartości u o\łl/. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany

wysokości zobowiązania w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 202l r w cę]u dokonania zmian zapjsów umowy wnjoskowanych

prŻez stronę' zobowiązanajest ona pisemnie wystą]jć z propozycją zmiany waruŃów umowy rvraz z ich uzasadnienięm. Zmiany !e muszą być kovystne

lub neutralne d]a Zamawiającego' wszęlkie zmiany niniej szej umotvy, jak również zawiadomienia' zap}tania lub infomMcje odnosu ące się lub wynjkające

z wykonania prŻedmiotu umo\\ry wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważnosci'

IV6) INFORNTACJE ADMINISTRACYJNE

lv:6.l) sposób udostępniania informacji o chlrakterze poufnym (leżeIi dolyczy):

Środki służącc ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv6.2) Termin składania of€rt lub wnioskó\r o dopuszczenie do udziału w postęporraniu:

Data: 2020-11-23, godzina: l0:00,

Skrócenie tęrminu składania wnioskórv' ze rł'zględu na pilnąpotzebę udzielenia zanrórvienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczon) ' negocjacje z

o gło szenj em ):

Wskazać powody:



Język lubjęzvki. wjakich mogąbyć sporządzane oferry lub wnioski o dopuszczenie do udziału w poStępowarriu

>język po1ski

l\'.6.3) Termin związania ofertą| do: okres w dniach: J0 (od ostatecznęgo terminu składania ofen)

Iv.ó.4) Przewiduie się uniĆważnienie postępowania o udzielenic zamówienia' w przypadku nieprzyznania środkó\ którc miaiJ- być przeznaczone

na sfinansorł'anie całości lub części zamówi€niai Nie

I\46.5) lnlbrmacje dodatkorre:

Publiczne ot\ł'arcie ofen nastą]i !v dniu składani ofeit o godz. l0:l5 w Domu Pornocy Splołecunej ,,Konrbatalrt''' ul' Bata]ionów chłopskjch l2, oó 4o0

Ciechanórł; sala 04'{' llrformacja dotycząca przetwarŻania i ochrony danych osoborłych Zgodnie z art' 13 ust' l i 2 Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE'l20|616'79 z dnia2'7 kwjetnia 20l6 r w sprawie ochrony osób fizycznych *'związku z przetwazanienr danych osobo*,ycb i w

spm\\'ie slvobodne8o przep]ywu takich danych oraz Llchylenja dyrektywy 95/4ó/WE (ogólne rozporŻądzenie o ochronię danych) ( Dz. Urz UE L i l 9 z

04'05'2016, str' l ). dalej ''RoDo", Zanlawiający informuje' że: i 'Admjnistratorem Pani/Pana danych osobo*,ych jest: Dom Pomocy Społecznej

',Kombatanc'' ul' Batalionów chłopskich l2. 06-400 Ciechanó\ł'. 2'Dane kon1akto\'e Inspektora ochrony Danych w Domu Ponrocy Społecznej

'.Kombatant'' - adres e n1ail: iod@kombatant'lap.pl' 3.Pani/Pana dane osoborł'e przetwarzane będąna podstawie an' 6 ust' ] lit. c RoDo w celu

Żwiązanym z postą)owaniem o udzielenie zamówienia pub1icznego o nr DGT.250' 1.3'2020 pn. ,'DoŚtawa łwności. napo.jów i produktó*, pokrewnych

oraŻ produktów rolnictwa i rybołórvstwa do Dornu Pomocy Społecznej ..Kombatant'' w Ciechanowie' ul' Batalionów Chłopskich l2,' prowadzonym !v

trybie pżetargu nieograniczonego' 4'odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podnioty. którynr udostępniona zostanje dokumentacja

postęporvaniawoparciuoart'Eorazan.96ust-3ustawyzdnia29stycznia2o()4l'-Pra\lozamórvieńpublicznych(Dz'|J'z2Ol9r'poz.1843zpóźn.

zm'), dalej 
',ustawa 

Pzp''' 5'Pani/Pana dane osoborł'e będą przechowyrvane, zgodnie z art. 97 ust. l usta\ły PŻp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzirlenie zamówienia, ajeżeli czas trrł'ania umowy przekracza 'l lata, okres przecho*,y\ł'ania obejmuje cały czas trrł anra umoty'
6'obowiąek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczącychjest wymogiem ustawow}m określony w prŻepisach

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieIenie zanrólvienia pubIiczne8o; konseklł,encje niepodania określonych danych wynikająz

ustawy Pzp. 7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osoborłrych decyzje nie będą podejmou'ane w sposób zautomalyzowany, stosorvanie do arr' 22 RoDo'
8.Posiada Pani/Pan:- na podstawie art' 15 RoDo prawo dostępu do danych osoborłych Pani/Pana dotyczących' na podstawie aft' ló RoDo prnwo do

sprostotvania Pani/Pana danych osobowych*' na podstawie ań. lE RoDo prau'o żądenia od admi istratora ograniczenja przetwarŻanja Clanych

osolro\ł'ych z zastżeźeniem przypadków, o których molve w art. l8 ust. 2 RoDoł*, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochron1, Danych

osobowych, gdy lLzna Pani/Pan, że przeNvalŻanie danych osoborwch Pani/Pana dotyczącycb narusza przepisy RoDo' 9'Nie prŻysługuje Pani/Panu: - w

z*';ązku z arI.17 ust' ] lit. b, d lub e RoDo pralvo do usunięcia danych osobor,r'ych, - prawo do przenoszenia danych osobowych' o któryn1 mowa w art.

20RoDo, na podstawie ań' 21 RoDo prawo sprzecirvu, wobec przetwaŻ ania danych osobowych, gdyż podstawą prawną pżetlvarzania Pani/Pana

danych osobowychjest art' 6 ust' 1 1il' c RoDo. x wyjaśnięnie: skorzystanie Z pra['a do sp.ostowania nie może skutkorvać zmianąwyniku postępowania

o udzielenie zamórvienia publicznego ani zmianą postano\łień umowy w zakresie niezgodnym z usfawą Pzp oraŻ nie może naruszać infegralności

protokołu oraz je8o załączników. ** Wy.jaśnienie: prawo do ograniczenia przerwarzania nie ma zastosowanja w odniesieniu do przechowywania. w celu

zapewnienia kożystania ze środków ochrony prawne.j lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawną', lub Z uwa8i na \\'ażne $'zg]ędy interesu

publicznego Unii Europejskiej 1ub państ*.a członkorł'skiego.

ZĄŁ\CZNIK I - INFoRMACJE DoTYCZAe ! IF'ERT czĘŚctowycrr

Część nr: l Nazwa: Dostawa różnych produktów spożylvczych

w przypadku partnerslw_a innowac]-jnego -określenie zapotrzcbowania na innołacvjn\ produkt' usługę Iub roboty bUdowlanc:Dostawa róŹnych

produktó\ł spożywczvch. rodzaj i ilości dosta\\ zostały uszcze8ółowione \\ tabelach załącŻnika nr 3.l do SIWZ

2) Wspólny Słorvnik Zamó\ricń(cPv): ] 5 000000-8. 0] 000000 9, l584l000_5' ]53]2240 8_ 1589l400r{. l5E98ooo-9. I5ól33oo-l

3) Wartość części zamórvienia(eżcli zamałiając1' podajc informacje o wartości zamórrienia):



4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiącachI

okres w dniachl

data rozpoczęcia:

data zakończeniai 202i l2-3l

5) Kryt€ria oceny ofert:

Kryterium 7

Cena r0,00

rermin płatnośc' ł0'00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

częśó nr: 2 Nazwal Dostawa produklów zwierzęcych' mięsa i produktów mięsnych

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia (y'ielł ość' zakres,l'()dz(1j i ilośc dtlstav ushlg lttb roból budowla1 ch lub okreśIenie zapolŻebowa i(l i wmagań) a

wprzypadkupartnerŚtwrinnowacyjnego-określeni€zapotrz€bo\Yanianainnowacyjnyprodukt,uslugęlubrobotybudowlaneIDostawaproduktów

zwierzęcych, nrięsa i proóuktów mięsnych' rodzaj j ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika nr 3'2 do SIWZ

2)wspólnystownikzamówień(cPv):1500o0oo-8,o3o0o0o0-9,]5112l30.ó'15l31135-o.l5113000.3,l5t31l]0-5.l513l7002

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacj€ o wsrtości zamówienia):

wańość bez VAT:

'1.)Czas irtrania tub termin trlkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data Iozpoczęcia:

data zakończenia: 202l-12-3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Cena 50,00

Termin płatnośc'40,00

6) INFORMACJE DODATKOWET

część nr: 3 Naz'\ła: Dostawa produktów mleczarskich

l)KrótkiopiŚprzedmiotuzamówienia(łi?1kośc,zakrcs,lodzajiilaśćdosta\,,usluglubfubótbudowlanNchlubokrcślenieząPotrzebowa 
iaiwymagań)a

\łprz}pa.lkupĄrtnerstrYainno\racyjnego.określeniezapotrzebowanianainnolYacyjnyprodukt.uslugęlubrobotybudo\rlsn€:Dostawaproduktów

mleczarskich, rodzaj i i]ości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika nr 3'3 do SIWZ

2)wspólnysłownikZamó1vień(cP9:t5000000-8,03o000o0.9'l555]000-5'155l]000-3'15530000.2,15542200-1,15544000-3



3) wartość części zamówienia(ieź€li zamawiający podaje informacj€ o wartości zamówi€ni.):

wańość bez vAI:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okes w miesiącach:

okes w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2021 -l2-3 1

5) Kiyt€ria oceny ofert:

I(r/teńum

Cena 50,00

Termin płatnośc:40,00

6) INFOR]W\CJE DODATKOWE:

Część nr:4 Nazwa: Dostawa pieczywa świeżego' wyrobów piekarckich i ciastkalskich

1) Krótki opis przedmiotl zamówienia (\,ielkość, zakres, fudząj i ilość dosta\\,, usług lub robót budowtanych lub określenie zaPotrzebowafiia i w),nagań) a

w prz}prdku partnerstwa'innowacyjnego -okleślenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pieczywa

świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkaNkich' rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącmika nr 3'4 do SIWZ

2) Wspólny Slownik Zamówień(cPv): l5000000-8' 0300o0oo-9, l58] l loo-7' 158l l500_1. 158121oo 4

3) wartość części zamówienia(ieżeli Zamawiający podaje informacje o wartości zamórvienia):

Wartość bez VAT|

Waluta:

4) Czas tnvania lub termin lrykonania:

okes w niesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 202l_l2 31

5) Kr:yt€ria oceny ofert:

Krltedum

Sena 50,00

Iermin płatnoścj40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazlta: Dostawa warzyw i owoców

l) Krótki opis przedmiotl zamówienia (,,|ielkość' zdkrcs, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlaĘ)ch tub określenie zapotrzebolłania i wynagań) a

w prŻypadku partncrstwa innowacyjn€go -okreśIenie zapotrz€bolYania na innowacyjny produkt, uslugę lub roboty budowlane:Dostawa wafzyw i

owoców, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika nr 3.5 do SIWZ



2) wspólny slownik zamówień(cP9: ] 5000000-8, 03000000-9,03221111-'7,03221000-6,032213Ż0-5,03221410-3,03222313-0

3) wsrtość części zamó\łienił(ieżeli zrńawiający podaj€ informacje o wartości zamó\łienia):

wartość bez VAT:

Waluta:

4) czes tr\Yania lub t€rmin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 202| -lŻ-31

5) Kryteria oc€ny ofert:

Kryteńum

aena 50,00

Ięrmin płatnoścl40,00

O INFORMACJE DODATKOWEI

cŻęść nr: ó Nazwa: Dostawa ziemniaków

l) Któtki opis przedmiotu zamówienia (}'ie1łość' zakres, rodzaj i ilość dostcw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wynagań) a

w prz}padku partnerstwa inno\łacyjn€go -okreś|enie zApotrzebowania na innowacyjny produkq usługę lub roboty budowlane:Dostawa ziernrriaków,

rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika nr 3'6 do sIwZ

2) wspólny slownik Zańówień(cP!: 15000000-8' 03000000-9

3) wartość części zamó\yienia(ieżeli zamawiający podaje informacjc o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonaniai

okes w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 202l - 1 2'3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

3ena 50,00

rermin płatnośc]{0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

część nr: 7 Nazwa: Dostawajaj

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia r}'ielło ść, zakres, rcdzaj i ilość dostaw, usług lub robót buclowlanych lub określenie zapotrzebo ańia i wymagań) a



rł przypadku partn€rstwa innowacyjnego -określ€nie Żapotrzebowania na innowacyjny produkt' usługę lub roboty budowlan€:Dostawajaj, rodzaj ijlości dostaw zostały uszcŻegółowjone w tabelach załącŻnika nr J'7 do slwz
2) wspólny slolvnik Zamówień(cPV): ] 5000000-8' 03oo00oo-9

3) wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okrcs w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 202l-] 2-3l

5) Kryteria oceny ofert:

K./terium

Cena 30,00

Terrln platnoscl ł0'00

ó) INFoRMACJE DoDATKoWE:

część nr: 8 NazwA: Dostawa mrożonek

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia lr''ielł ość, zakres, rodzai i itość doslav usług lub robót budobla ych lub określenie zapotrzebowania i wynągań) a
w przypadku partn€rstła innowacyjnego -okI€śl€nie zapotrzebowania na innowłcyjny produk! uslugę lub robory budorrlane:Dostawa mrożonek.
rodzaj i ilości dostaw zostały usŻczęgółowione w tabelach załącznika iu j.8 do SIW7
2) WspóIny Słorvnik Zamówień(CPV): 150ooo00 8, o]o0o00o_9, 15896000_5, 1533] 17o_9

3) wartość części zamówienia(eżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trryania Iub termin .iyykonania:

okres w miesiącach:

okes w dniach:

data rozpoczęcia'.

data zakań czenja.. 2021' 1 2 3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteńum

Cena s0,00

Iermin płatnoścj10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:



część nr: 9 Nazwai Dostawa ryb

l) Krótki opis przedmiot.| zamówie ia (v'ielkość' zakres, rodzaj i ilość dostau usług lub rcbót budowlanych lub określenie ząpotrzebowania i wymagań) a
w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okfeśl€nie zapotrzeborłania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa ryb, rodzaj i
ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznika ru 3'9 do SIWZ
2) wspólny słownik zamówień(CPV): l500o0o0-9' 03000000-9, 15220000_6, l5200000-0. l5240000-2

3) wartość części zamówienia(i€żeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wańość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin rrykonania:

okes w miesiącach:

okres w dniachl

data rozpoczęcia|

data zakońc.zęnla 2021 - 12-31

5) Kryteria oceny ofert:

KĄĄeńum

Cena 50,00

Termin płatności10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


