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ogłoszenie nr 636909-N-2018 z dnia 2018-l0-16 r.

Dom Pomocy Społecznej 'tKombatant'': Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów
rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowieo ul. Batalionów Chłopskich 12

OGŁoSZENIE o ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia : Zamieszczanie obowiązkowe

ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy' których działalność' lub
dzialalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowaĘ zamówienie, obejmuje społeczną i
zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art' 22 ust' 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%o, osób zatrudni onych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowaclza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie j est przeprowa dzane wspó|nie przez zam^wiaj ących
Nie

Jeżeli tak, należy wymienic zamawia1ących,ktorzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającvmi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I' 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej ''Kombatant'', krajowy numer identyfikacyjny 13017559800000, ul' ul.
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Batalionów Chłopskich 12 ,06400 Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska' tel' 0-23 6721485,6126043w. 106.
e-mail dps.kombatanr@inreria.pl, faks 0 -23 6j 2L4g5.

Adres strony internetowej (URL): www.kombatant.lap.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktÓrym można uzyskać dostęp d,o narzędzi i urządzeńlub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny (proszę określić):

pomoc społeczna

l.3) wSPoLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli ctotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowanla z zamawiającymi zinnych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowi edzialny za przeprowadzenie postępowania' czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowarria odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamowienie będzie udzielane przezkażdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu j narzeczpozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełrry i bezpośredni tlostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

www.kombatant.lap.pl; www.stciechanow.bip.org.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

www.kombatant.lap.pl; www.stciechanow.bip.org.pl

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

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

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

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert |ub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak

Inny sposób:

wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowęgo w rozumieniu ustawy z
dnia23.l1 .20]2 r'PrawoPocztowe (Dz.IJ.z2017 r.poz' 148l orazz2018r.poz. 106,l38,650i l118),osobiścielubza
pośrednictwem posłańca. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
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Adres:

Dom Pomocy Społecznej Kombatant, ul. Batalionów Chłopskich 12,06-400 Ciechanów

Komunikacja e|ektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzettlub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tychnarzęd,zimożna uzyskać pod adresem: (URL)

II'1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa żywności, napojów i produktów pokrewnych oraz
produktów rolnictwa i rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie, ul' Batalionów Chłopskich
12

Num er referen cyj ny : DGT.3 431 -I l2OIg

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie clo udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu tlo:
wszystkich części

Zamawiający zasttzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części |ub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia' na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II'4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rotlzaj i ilość dostcnł, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapcltrzebowania i wymagań ) a w przypadku pańnerstwa innowacyjnego - określen ie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności, napojów i
produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i rybołówsfwa do Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant,, w
Cięchanowie, ul' Batalionów Chłopskich 12 zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zawaĄm w
załączniku asortymentowo - ilościowym nr3.I,3.2,3'3,3'4,3.5,3.6,3.7,3.8,3.9 do SIWZ, w podziale na9 części: Część
1 _ Dostawa różnych produktów spożywczych; Część 2 - Dostawa produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych;
CzęśÓ 3 - Dostawa produktów mleczarskich; Część 4 - Dostawa różnychpieczywa świeżego, wyrobÓw piekarskich i
ciastkarskich; Część5 -Dostawawarzyw iowoców; Część6_Dostawaziemniaków; Część7-Dostawajaj; Część8-
Dostawa mrożonek; Część 9 - Dostawa ryb

II.5) Główny kod CPV: 15000000-8
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Dodatkowe kody CPV:

(od CPV

13000000-!

15800000-ć

15100000-9

15500000-3

1s810000-!

1320000s-!

15331000-t

)32I2I00-I

)3142500-:

15331100-€

15896000-:

13311000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (eżeli zamrnłiajqcy podaje informacje o wclrtości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lu'b dynamicznego Systemu zakupów szacunkowa całkowita maksvmąlna wartość w

całym okresie obowiqzyvania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

I|.7)Czyprzewidujesięudzieleniezamówień,októrychmowawart.67ust. 1pkt6i7lubwart. 134ust.6pkt3
ustawy Pzp: Nie

określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzie1one zamówienia' o których mowa w
art.67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy pzp:

II.8) okres' w którym realizowane będzie zamówienie lub okres' na który została zawarta umowa ramowa lub okres,
na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: /łódniach:

lub

rJata rozpoczęcia: lub zakończenia : 2019 -12-31

ckres w miesiącacł Okres w dniach )atarozpoczęcit )ata zakonczęnit

z0I9-0I-0Ż z0I9-r2-3r

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE o CHARAKTERZE pRAwNyM. EKoNoMrczNyM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

4 zll Ż018-70-76,13:3.
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III.1) WARUNKI UDZIAŁU w PoSTĘPowANIU
rII'r'1) Kompetencje lub uprawnienia do prowaclzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów

określenie warunków: o udzielenie zamówienia rnogą ubiegać się Wykonaw cy,ktorzyspełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów Zanawiający uzna spełnienie tego warunku gdy Wykonawca złoży oświadczenie' którego wzór
stanowi załącznikNr 1 do SlWZ.

Infbrmacje dodatkowe

lll.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniLt w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej . Zamawiający uzna spełnienie tego warunku gdy
Wykonawca złozy oświadczenie, którego wzór stanowi załącznikNr 1 do SIWZ orasz wykaże, ze posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanejz przedmiotem zamówienia co najmniej
na l część na sumę 30.000 PLN.

Informacje dodatkowe

IlI.l.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonaw cy,ktorzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodow ej. Zamawiający uznaspełnienie tego warunku gdy
Wykonawca złozy oświadczenie, którego wzór stanowi załącznikNr 1 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu irlion i nazwisk osób wykonujących czynno ści przy realizacjizamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nię
Informacje dodatkowe:

IIr.2) PODSTAWY WYKLUCZENTA

IlI.2.r) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust. l ustawy Pzp
III'2'2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art, 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie
Zamaw iaj ący przewi duj e następ uj ące fak u ltatywn e po dstawy wyk l uczen ia :

I|I.3) wYKAZ oŚwIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZWYKONAWCĘ w CELU WSTĘPNEGO
PoTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA oN WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU w
POSTĘPOWANIU oRAZ SPEŁNIA KRYTER|A SELEKCJI

oświadczenie o niepod|eganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak

oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie
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III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTÓW 
' 
SKŁADANY CHPRZEZWYKoNAWCĘ w

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTwIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o
KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
ur.s) WYKĄZ oŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENTow SKŁADANYCH PRzEZwYKoNAwCĘ w
PosTĘPowANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTwIERDZENIA oKoLICZNoŚCl, o
KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) w ZAKRESIE SPEŁNIANIA wARUNrÓw uozrłŁU w PoSTĘPoWANIU:

IrI.s.2) w ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJT:
I|I.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DoKUMENToW SKŁADANYCH PRzEZwYKoNAwCĘ w
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO w CELU PoTwIERDZENIA oKoLICZNoŚCI, o
KTORYCH MOWA W ART.25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) _ III.6)

1' Formularz ofefty wraz z załącznikiem Formularz asoftymentowo - ilościowo - cenowy (część 1,2,3, 4, 5,6,7,8,
9)' Jeśli Wykonawca składa oferry na kilka części - nakażdą częśc należy złoĘÓ oddzielnie ofertę wraz z załącznikami.
2' W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej na każdej stronie
zawierającej treśc za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę): a) odpisu z właściwego Ęestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; b) zaświadczenia właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwier dzającego, że wykonawc a nie zalegaz opłacaniem podatków, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tęrminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzając ego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organen podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty za\egłychpłatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzjiwłaściwego organu' a w prąrpadku
rolników indywidualnych oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z2018 r. poz' 1445 ze zmianami).

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.l) oPrs
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

Iv.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczekna poczet wykonania zamówienia:
Nie

Nalezy podać informacje na temat udzielan ia zaliczek:

IV'1'4) Wymaga się złożenia ofeń w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:

6zI1
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Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączęnia do ofert katalogÓw elektronicznvch:
Nie

Informacje dodatkowe:

Iv.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofefty wariantowej

Nie

ZłoŻęnie oferty wariantowej dopuszcza się tylko zjednoczesnym złożeniem ofefty zasadniczej:

Nie

Iv'1'ó) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony' negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej :

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego Systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamies,zczone dodatkowe informacje doĘczące dynamicznego systemu
zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszczasię złożenie ofert w formie katalogów
ele ktronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonychkatalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowei/dynamicznego systemu zakupów:

'7 z. 1'7
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IV. 1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg niectgraniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) Nie

NaleĄ podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać e|ementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przeclstawionych wartoŚci, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie

Należy podać' które informacje Zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektro nicznej oraz.iakibędzie termin
ich udostępnienia:

In formacj e doty cząc e p rzebi egu aukcj i elektroni cm ej :

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, najakich wykonawcy będą
mogli licytowaó (minimalne wysokości postąpień):

lnformacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznę go, rozwiąza(li specyfikacji technicznych w zakresię
połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy,ktorzy nie złożyli nowych postąpień, zostanązakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcj i elektronicznej :

tv.2) KRYTERIA OCENY OF,ERT

IV.2.l) Kryteria oceny ofert:

IV.z.2) Kryteria

Kryteria T,naczenie

lena i0,00

Termin płatnośc+0,00

Iv'2'3) Zastosowanie procedury, o której mowa w ań.Zlaaust. 1 ustawy Pzp (przetargnieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniemo clialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.r) [nformacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania' które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępny ch bez przeprowadzenia
negocjacji

Przewidzianyjest podział negocjacji na ętapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nalezy podaó informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstaw i|i rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia\iczby rozwiązafl:

Nalezy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie ofeĘ:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu\iczby ofert podlegających negocja cjompoprzezzastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja ęlektroniczna:

Adres strony internetowej' na której jest dostępny opis przedmiotu zamówięnia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne
urządzen informatycmych :

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenię minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złoży\i nowych postąpień, Zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Dala: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej :

Tęrmin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotnę dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
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publicznego, albo ogólne warunki umowy' albo wzór umowy:

Wym agan i a dotycząc e zab e zpi eczenia należyte go wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

IV.s) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na poclstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskazać zakres' charakter zmian orazwarunki wprowadzeni a zmian..

rv.6) TNFORMACJE ADMTNISTRACYJNE

Iv'6'1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeti dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Iv'6'2) Termin skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-05, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względuna pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetargnieograniczony,
pr zętar g o graniczony, negocj acj e z o głoszeniem ) :

Wskazać powody:

Ęzyk lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

lV'6'3) Termin związania ofeftą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Iv'ó'4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości Iub części zamówienia: Nie

Iv'6'5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówieniao jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe |ub prace rozwojowe, które zamawiający zamierz ał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.ó) Informacje dodatkowe:

lnformacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych Zgodnie z art' 13 ust. 1 i 2 Rozpotządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z d,nia27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizyczttychw związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepĘwu takich danych oraz uchyIenia dyrektywy
95l46lwE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.|Jrz.UE L 119 z04.05.20l6,str' l), dalej 

"RoDo,,,Zamawiający infomuje, ze: l ' Administratorem PanilPana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej ,,Kombatant'',
ul' Batalionów Chłopskich 12,06-400 Ciechanów' 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych w Domu Pomocy
Społecznej ,,Kombatant'': adres e-maii: iod@kombatant.lap.pl, telefon: (23) 672-14-85. 3. Pani/Pana dane osobowe
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przetwarzane będą na podstawie art. ó ust. l lit. c RoDo w celu związanym z postępowaniem o udzieienie zamówienia
publicznego o nr DGT'343 l-ll20t8 pn' ,,Dostawa Źywności, napojów i produktów pokrewnych oraz produktów rolnictwa i
rybołówstwa do Domu Pomocy Społecznej ,,Kombatant'' w Ciechanowie, ul. Batalionów Chłopsk ich |2',prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego. 4' odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokurnentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz al1.96 ust. 3 ustawy z dnla 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2077 r.poz.7579 i z2018r. poz. 1560, |603,1669,1ó93), dalej ,,ustawa Pzp,,.5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4 lat od dnia zakończęnia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŻeli czas trwania umowy przekracza4 lata' okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy' 6' obowiązek podania przezPania1Pana danych osobowych bezpośrednio PaniIPana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym zudziałemw postępowaniu o udzielęnię
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają Z ustawy Pzp.7.W odnięsieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzjenie będą podejmowane w sposób zattomatyzowany, stosowanie do art. 22 RoDo' 8'
Posiada PanilPan: na podstawie aft. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani,{Pana dotyczących, - na
podstawie art' l6 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. l g RoDo prawo
Żądania od administratora ogranicze nia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
at1' l8 ust' 2 RoDo**, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo. 9. Nie przysługuje Pani/Panu: _ w
związku z aft' 17 ust' 3 lit' b, d lub e RoDo prawo do usunięcia danych osobowych, _ prawo do przenoszenia danych
osobowych' o którym mowa w aI1' 20 RoDo, _na podstaw ię art.27 RoDo prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniaPani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. c RoDo.

x Wyjaśnienie; skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkować zmianąwyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawąPzp
oraz nie moze naruszać integralności protokołu orazjego załącznikow. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa rożnychproduktów spoŹywczych

t) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, roclzaj i ilość dostalł' usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa roŻnychproduktów spoĘwczych,rcdzaji ilości dostaw zostały
uszczegółowione w tabelach załącznika nr 3. 1 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000000_9, 1584100 ()-5,15332240-8, 15891400-4' 15898000_9,
1s613300-1

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wańoŚci zamówienia):
Wanośc bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zako ńc zenia 20 1 9 - l 2 - 3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Lnaczenie

Sena 50,00

Iermin płatnośc {0,00

6) TNFORNIACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa produktów zwierzęcych,mięsa i produktów mięsnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania iwymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa produktów zvvierzęcych,mięsa i produktów mięsnych, rodzaj i ilości
dostaw zostaĘ uszczegółowionę w tabelach załącznlkanr 3.2 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 0300000 0-g,15IL2I30-6,I5I31I35-0, 15113000-3 , I5I3I13O-5,
r5Bt700-2

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okręs w dniach:

datarozpoczęcia:

data zakonczę nta 20 l 9 - 1 2 -3 l

5) Kryteria oceny ofert:

(ryterium Znaczenie

lena 50,00

Iermin płatności+0,00

12z7l
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Część nr: 3 Nazwa: Dostawa prorluktów mleczarskich

l) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rcldzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa produktów mleczarskich, rodzaj iilości dostaw zostałyuszczegółowione w
tabelach załącznikanr 3.3 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000000-9, 15551000-5, 15511000-3, 15530000- 2,15542200-l,
15544000-3

3) Wartość części zamówieniafieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Waftość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia'.

data zakonc zenia 20 1 9 - 12 -3 l

5) Kryteria oceny ofeń:

Kryterium Znaczenie

Sena 10,00

fęrmin płatnoścl{0,00

ó) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa pt'eczywaświeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośc, ząkres, rodzaj i ilość clostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w pruypadku partnerstwa innowacyjnego _określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa pieczywaświeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich, rodzaj i ilości
dostaw zostaĘ uszczegółowione w tabelach załącznikanr 3.4 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000000-9, 15811100-7, 15811500- I,158I2IOO-4

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

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:
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data zakończenia: 20 1 9 - |2 - 3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Lnaczenie

ena i0,00

lermin płatnośc {0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa waruyw i owoców

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót buclowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa warzyw i owocóW rodzaj i iloŚci dostaw zostały uszczegółowione w
tabelach załącznika nr 3.5 do SIWZ

2)WspólnySłownikZamówień(CPV):15000000-8'03000000-g,O322I1II-7,03221000-6,03227320-5,03221410-3,

03222313-0

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

WaItośó bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakoń czenia: 20 1 9 - 1 2 -3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenię

lena 50,00

lermin płatnoścc {0,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa ziemniaków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres' rodzaj i ilość dostnv, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa ziemniaków, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach
załącznikanr 3.6 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000000-9
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3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okręs w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakońc zęnja 20 l 9 - 1 2 - 3 1

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenlę

lena 50,00

Iermin płatnoścc 10,00

6) TNFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa jaj

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość' zakres, rodzaj i ilość dostąlł, usług lub robót budowląnych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) a w pruypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, uslugę lub roboty budowlane:Dostawa jaj, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach załącznikanr
3.7 do SIWZ

2) Wspó|ny Słownik Zamówień(CPV): 15000000_8' 03000000-9

3) Wartość części zamówieniafieżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Waftość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakonczenia: 20 1, 9 - 1 2 - 3 I

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium T,naczenir

lena 10,00

Iermin płatnośc 10,00

15271

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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Część nr: 8 Nazwa: Dostawa mrożonek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia ('uielkość, zakres' rodzaj i ilość dostcłw, usług lub robót buclowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań) aw przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty buclowlane:Dostawa mrozonek, rodzaj i ilości dostaw zostały uszczegółowione w tabelach
załącznika nr 3.8 do SIWZ

2) Wspólny Slownik Zamówień(CPV)l 15000000-8, 03000000-9, 15331100-8. 15331170-9

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający potlaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wvkonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zako ń częnia: 20 19 - 1 2 - 3 l

5) Kryteria oceny ofeń:

Krvterium Lnaczeni,<

lena t0,00

Termin płatnościł0'00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 9 Nazwa: Dostawa ryb

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzai i ilość clostcnu, usług lub robót budowlalrych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, uslugę lub roboty budowlane:Dostawa ryb' rodzaj i ilości dostaw zostaĘ uszczegółowione w tabelach załacznika
nr 3.9 do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 15000000-8, 03000000-9, r5220OO0-6, 15200000- O,15240000-2

3) Wartość części zamówienia(ieżeli zamawiający podaje informacje o wańości zamówienia):

Waftość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:
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data rozpoczęcia:

data zako nc zenia 20 I 9 - I 2 - 3 I

5) Kryteria oceny ofeń:

Kryterium Znaczenie

lena i0,00

Iermin płatnościt,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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