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Nazwa zadania :  Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy 
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Rodzaj opracowania : Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia 

 

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony  

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowanie o udzielenie 
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r. poz. 1843) 
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1. ZAMAWIAJĄCY. 

Dom Pomocy Społecznej LEŚNY w Zaskoczynie 

Zaskoczyn 11 

83-041 Mierzeszyn 

woj. Pomorskie 

tel.:  +48 58 682 81 14 lub + 48 58 683 04 84 

fax.: +48  58 682 81 14 

e-mail:  dps.administracja@powiat-gdanski.pl  

Strona internetowa: https://dps.powiat-gdanski.pl w zakładce BIP 

 

 

1.2 UŻYTE W SPECYFIKACJI TERMINY MAJĄ NASTEPUJACE ZNACZENIE:   

-Zamawiający – Powiat Gdański - Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie   

-Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

Specyfikacji   

- SIWZ – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   

- Ustawa –  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z 

2019  r. poz. 1843) 

-Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne , którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ.  

-Wykonawca- podmiot, który ubiega się o wykonanie  zamówienia , złoży ofertę na 

wykonanie zamówienia albo zawrze z zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

zamówienia  . 

 - Kod CPV – kod Wspólnego Słownika Zamówień.  

1.3  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

1.4  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

1.5  Zamawiający nie przewiduje zebrania z Wykonawcami.  

1.6 Rozliczenia miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych. 

Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.  

1.7 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem akcji 

elektronicznej .  

1.8  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art.9 ust.2 

ustawy PZP) .  

1.9. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne 

do przygotowania oferty i podpisania umowy.  

   1.10. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany  do zawarcia umowy w  miejscu 

wyznaczonym przez  Zamawiającego.  

1.11. Faktyczne zapotrzebowanie uzależnione jest od liczby osób  żywionych w placówce w 

okresie realizacji  umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia w trakcie 

realizacji określonego w załączniku nr 1,2,3,4,5 i 6 zakresu dostaw, jeżeli wystąpią 

niemożliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania okoliczności powodujące , 

że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie możliwe ze względów 

ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych.  

 1.12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 ust 6 i 7.  

mailto:dps.administracja@powiat-gdanski.pl
https://dps.powiat-gdanski.pl/
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA :   

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 

mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.  

 

                                   

                                    

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

3.1 Przedmiotem zamówienia publicznego są sukcesywne dostawy artykułów 

żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie w 2021 roku, 

których zakres obejmuje dostawy artykułów spożywczych, jaj kurzych, mrożonek, 

mięsa, drobiu, wędlin, mleka i przetworów mlecznych oraz pieczywa.  

3.2 Orientacyjne ilości artykułów żywnościowych objętych przyszłymi zamówieniami 

przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej specyfikacji. Artykuły 

żywnościowe będą dostarczane mniejszymi partiami, w ilościach określonych w 

zamówieniu cząstkowym, przekazywanym wykonawcy telefonicznie, faksem bądź 

pocztą elektroniczną. Ilości poszczególnych pozycji określone w załącznikach nr 1, 2, 3, 

4,  5 i 6  mogą ulec zmianie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.  

3.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zakres rzeczowy 

poszczególnych części zamówienia obejmuje: 

część I zamówienia – Dostawa artykułów spożywczych między innymi CPV 15.80.00.00-6: 

mąka pszenna 15.61.20.00 – 1, ryż 15.61.41.00-6, płatki kukurydziane 15.61.33.11-1, 

przetworzone warzywa i owoce 15.33.00.00-0, oleje roślinne 15.41.11.00-3, margaryny 

15.43.10.00-8, cukier i produkty pokrewne 15.83.00.00-5, kakao 15.84.00.00-8, kawa, 

herbata 15.86.00.00-4, przyprawy 15.87.00.00-7, napoje bezalkoholowe 15.98.00-3, 

część II zamówienia – Dostawa jaj kurzych CPV: 03.14.25.00-3 

część III zamówienia –Dostawa mrożonek: warzywa CPV: 15.33.11.70-9, owoce, ryby 

15.22.00.00-6, pierogi 

część IV zamówienia – Dostawa mięsa, drobiu i wędlin CPV: 15.10.00.00-9, 15.11.30.00-3 

cześć V zamówienia – Dostawa mleka i przetworów mlecznych CPV: 15.50.00.00-3 

część VI zamówienia – Dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich CPV: 

15811000-6, 1581000-9 

3.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. 

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3.6 Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 zostaną odrzucone. 

3.7 Każdorazowa dostawa musi być zgodna pod względem jakościowym i ilościowym z 

bieżącym zamówieniem Zamawiającego, potwierdzona i odebrana przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3.8 Dostawy odbywać się będą nie rzadziej niż: 

a) dostawy artykułów spożywczych – część I zamówienia dwa razy w tygodniu     

( wg potrzeb) 
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b) dostawy jaj kurzych – część II zamówienia – jeden raz w tygodniu                     

( wg potrzeb ) 

c) dostawy mrożonek – część III zamówienia jeden raz w tygodniu 

d) dostawy mięsa drobiu i wędlin – część IV zamówienia – dwa razy w tygodniu        

( wg potrzeb ) 

e) dostawy mleka i przetworów mlecznych – część V zamówienia dwa razy w 

tygodniu ( wg potrzeb ) 

f) dostawy pieczywa – część VI zamówienia sześć razy w tygodniu ( wg potrzeb ) 

3.9 Dostawy powinny odpowiadać normom sanitarnym i higienicznym     przewidzianym 

dla żywności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ( w szczególności pod kontem 

stosowania przez wykonawcę zasad GMP/GHP oraz systemu HACCP. ) 

3.10 Przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie wytwarzany 

zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcyjnej) i dostarczany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami: 

a) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia 

(Dz. U. z 2018 roku, poz. 1541 z późn. zmianami); 

b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno – 

spożywczych (Dz. U. z 2017 roku, poz.2012 z późn. zmianami) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

c) rozporządzenia (WE) 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

października 2004 roku w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do 

kontaktu z żywnością oraz uchylającego Dyrektywy 80/590/EWG i 

89/109/EWG  (Dz. U. UE L Nr 338, poz. 4 ), 

d) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. 

w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. 

U. z 2015 roku, poz. 29 z póz. zmianami), 

e) rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 

kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych ( Dz. U. UE L Nr 

139, poz. 1 z późn. zmianami ).   

 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

WYKONAWCÓW. DLA CZĘŚCI NR 1,2,3,4, 5 i 6 

 

5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 

Brak podstaw do wykluczenia zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie 

przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia. 
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2) Spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, 

dotyczące: 

 

Warunek Część zamówienia Zakres warunku 

Wykonawca posiada 

zdolności techniczne lub 

zawodowe 

1 

Wykonawca posiada doświadczenie, 

tj. w okresie 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy 

-w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie co najmniej dwa zamówienia 

( dwie dostawy, dwie umowy ): 

- na dostawy artykułów spożywczych 

zgodnie z zakresem zamówienia  

określonym w załączniku nr 1  

o wartości nie mniejszej niż 80,000 zł 

brutto każda 

2 
Zamawiający nie stawia 

wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

3 
Zamawiający nie stawia 

wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 

4 

Wykonawca posiada doświadczenie, 

tj. w okresie 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy 

-w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie co najmniej dwa zamówienia 

( dwie dostawy, dwie umowy ): 

- na dostawy mięsa drobiu i wędlin o wartości 

nie mniejszej niż 80.000 zł brutto 

każda 

5 

Wykonawca posiada doświadczenie, 

tj. w okresie 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy 

-w tym okresie, wykonał lub wykonuje 

należycie co najmniej dwa zamówienia 

( dwie dostawy, dwie umowy ): 

- na dostawy mleka i przetworów  

mlecznych o wartości nie mniejszej niż 50. 000 

 zł brutto każda 

6 

 

Zamawiający nie stawia 

wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 
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Poleganie na innych podmiotach: 

 

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu w 

stosownych sytuacjach oraz odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków 

prawnych. 

5.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając obowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5.5 Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykonanie 

przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 – 22 i 

ust. 5 pkt. 1 ustawy. 

5.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia na zasadzie 

ryzyka. 

 

 

Wykluczenie wykonawcy: 

 

5.7 Z postępowania wyklucza wykonawcę na podstawie art.24 ust 1 pkt 12 – 23 Ustawy. 

5.8 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawcę: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 

likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidacje majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe; 

 

Wymagane dokumenty: 

5.9 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, przedłoży oświadczenie dotyczące braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia. 

5.10 W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania, każdy z wykonawców składa 
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oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ – które należy złożyć wraz z 

formularzem  ofertowym oraz kalkulacją cenową do upływu terminu składania ofert. 

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się 

na ich zasoby, warunków udziału o postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także odrębne 

oświadczenia ( którego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ ) dla każdego z tych podmiotów. 

b)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie 

(którego wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. 

c)  Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.11 specyfikacji musi być aktualne na dzień 

składania ofert. 

d)  W oświadczeniach zawartych w załączniku nr 8 do SIWZ należy wypełnić jedynie te 

działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do 

wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. 

Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na 

ocenę oferty; 

5.11 W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca 

zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzi do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

5.12  Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu: (Niżej wymienionych 

dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich 

dostarczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy) 

a) Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy były lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie - składają tylko Wykonawcy ubiegający 

się o udzielenie zamówienia na realizację części I, IV, i V zamówienia, według wzoru 

stanowiącego załącznik 10 do SIWZ, 

5.13 Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na 

potwierdzenie iż brak jest podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia  w okolicznościach, o których mowa w art. 24 Ustawy: ( Niżej wymienionych 

dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich 

dostarczenia, zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy). 
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a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

potwierdzenia braku postaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z 

zastrzeżeniem pkt 5.14 poniżej. 

 

5.14 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 

których mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami 

internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera 

samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

5.15  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.13 składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

5.16 Dokumenty, o których mowa w pkt 5.15, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

5.17 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa w pkt 5.15, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 5.16 stosuje się odpowiednio. 

 

Formuła składanych dokumentów 

               

5.18   Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

5.19  Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są w 

oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa się 

oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej. Potwierdzenia za zgodność z 

oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji  polega 

wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca- odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.20 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

5.21 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenia oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń 

i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 
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6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

6.1 Zamawiający nie przewiduje zebrań z wykonawcami. 

6.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane 

pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem z zachowaniem zasad określonych w ustawie, na 

adres zamawiającego, podany w pkt. 1 specyfikacji. 

6.3 Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 

oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 

niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6.4 Wyjaśnienia dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane 

będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 Ustawy. 

6.5 Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są Marzena Ludwikowska             

Tel 58 682 81 14 wew. 145 oraz Katarzyna Kulig 586828114 wew.121 od poniedziałku do 

piątku w godz. od 8 00 do 15: 00 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

7.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

8.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

8.2  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem otwarcia ofert. 

8.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

9.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 

9.2 Zamawiający dopuszcza złożenie ofert przez jednego wykonawcę na jedną lub 

 na więcej niż jedną część zamówienia. 

9.3 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w 

języku polskim przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji. 

9.4 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

9.5 Integralną część oferty stanowią  wszystkie wymagane załączniki. Oferta musi zawierać: 

a)  wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, o których mowa w punkcie 5 niniejszej 

specyfikacji; 

b) formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do 

specyfikacji, wraz z wypełnionym formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1, i/lub 

2,i/lub 3,i/lub 4,i/lub 5, i/lub 6 do specyfikacji. 

Zamawiający wymaga wypełnienia każdej z pustych komórek tabeli zawartej w 

załącznikach nr 1,i /lub 2, i/lub 3, i/lub 4, i/lub 5, i/lub 6. Nie podanie co najmniej jednej 

ceny jednostkowej brutto (kolumna 4)  w którejkolwiek z komórek będzie oznaczało, że 
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wykonawca nie obejmuje ofertą danego asortymentu artykułów żywnościowych i 

skutkowało będzie odrzuceniem oferty 

c) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 

osoba wystawiająca pełnomocnictwa jest do tego upoważniona) lub inny dokument, z którego 

wynika upoważnienie do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w 

oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, natomiast pozostałe dokumenty mogą być 

złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobą 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

9.6 Wykonawca jest zobowiązany podać w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

9.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy. 

9.8 Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złożyć 

podpisy na formularzu ofertowym oraz oświadczeniach. Poświadczenia zgodności z 

oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9.9 Podpis lub podpisy należy złożyć w taki sposób, aby oferta (oświadczenie woli) była 

ważna w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (art. 78). Zamawiający zaleca stosowanie 

w przypadku nieczytelnego podpisu również pieczęci imiennej, co umożliwi w sposób 

jednoznaczny identyfikację osoby (lub osób) składającej ofertę i inne oświadczenia.9.9 

Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy muszą złożyć podpisy na 

formularzu ofertowym oraz oświadczeniach; odpisy oraz kopie wszelkich dokumentów winny 

być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, każda strona oferty winna zostać parafowana przez osobę 

podpisującą ofertę. 

9.10 Dokumenty składane w formie kserokopii muszą: 

1)  umożliwiać Zamawiającemu zapoznanie się z ich treścią (muszą być czytelne), 

2)  odzwierciedlać wszystkie istotne elementy oryginału, np.: odciski stempli i pieczęci, datę 

wystawienia, określenie osoby podpisującej i jej podpis, oznaczenie (numer) dokumentu, itp. 

Zamawiający nie może (nie ma prawa) domyślać się treści złożonych dokumentów, tylko tą 

treść jednoznacznie odczytać (zidentyfikować). 

9.11 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 

(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 

9.12 Oferta  i wszystkie inne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzone za zgodność z 

oryginałem winny być podpisane przez osobę lub (osoby) do tego upoważnioną, tzn. osobę 

(lub) osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (lub 

odpowiednio innego podmiotu) i zaciągania zobowiązań o wartości odpowiadającej cenie 

złożonej oferty. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że osoba (lub osoby) składająca 

ofertę jest do tego uprawniona. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest w ofercie załączyć 

niezbędne dokumenty, potwierdzające sposób jego reprezentowania, jak również niezbędne 

dokumenty potwierdzające zakres umocowania osoby (lub osób) składających ofertę. 
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9.13 Postanowienia w sprawie DOKUMENTÓW ZASTRZEŻONYCH: 

1)  Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę 

2)  Dokumenty niejawne, składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza klauzulą 

NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. 

3)  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w 

terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż 

zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

9.14 Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z 

innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy. 

9.15 Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem 

Zamawiającego, oraz tytułem: 

          „Oferta na DOSTAWY ART. ŻYWNOŚCIOWYCH ze wskazaniem części 

zamówienia której dotyczy oferta 

z dopiskiem NIE OTWIERAĆ przed 07 grudnia 2020 r. godz. 11:00”. 

9.16 Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwiać zwrot 

nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

9.17 Zmiany i wycofanie oferty: 

1)   wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert, zarówno zmiana jak i 

wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej, 

2)   zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w 

ten sam sposób, co oferta. Dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona 

oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA, 

3)   powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam 

sposób co oferta; dodatkowe opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie 

należy opatrzeć napisem WYCOFANIE. 

9.18 Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust.1 

ustawy. 

 

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 

10.1 Oferty należy składać do dnia 07 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie 

Zamawiającego Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie w sekretariacie II piętro 

10.2  Przy składaniu oferty przesyłką poleconą, jako termin złożenia będzie liczona nie data 

stempla pocztowego, lecz data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 

10.3  Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust.2 Ustawy. 

10.4  Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie 

zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro budynek główny; otwarcie ofert jest jawne. 

10.5  Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie https://dps.powiat-

gdanski.pl w zakładce BIP  informacje dotyczące: 

1)  kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

https://dps.powiat-gdanski.pl/
https://dps.powiat-gdanski.pl/
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2)  firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3)  ceny, termin wykonania zamówienia i warunki płatności zawartych w ofertach. 

 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 

11.1 Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w pkt. 3 SIWZ 

11.2  Cenę oferty deklaruje się na formularzu ofertowym – załącznik nr 7 do SIWZ za 

realizację poszczególnych części niniejszego zamówienia określonych w pkt 3.4. SIWZ, a 

wynikającą z formularza cenowego, który stanowi kalkulację cenową – załącznik nr 1,2,3,4,5 

i 6 do SIWZ. 

11.3  Wykonawca jest zobowiązany podać dla każdej pozycji wymienionej w załączniku nr 

1,i/lub 2, i/lub 3, i/lub 4, i/lub 5, i/lub 6: 

1)  cenę jednostkową brutto (zawierającą należny podatek VAT, określenie prawidłowej 

stawki VAT leży po stronie Wykonawcy), 

2)  wartość brutto (stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto i szacunkowej ilości 

poszczególnych asortymentów art. Spożywczych objętych przyszłymi zamówieniami), 

11.4 Cena oferty uwzględnia łącznie wszystkie pozycje wyszczególnione odpowiednio w 

załącznikach nr 1, i/lub 2, i/lub 3, i/lub 4, i/lub 5, i/lub 6. Cena oferty (cena ofertowa brutto) 

musi być podana, w polskich złotych cyfrowo i słownie. 

11.5 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie zobowiązania, koszty i składniki 

związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności dostawę i rozładunek w siedzibie 

zamawiającego. 

11.6 We wszystkich obliczeniach  ceny należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch 

miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych. 

11.7  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. 

11.8  Ceny i stawki określone przez wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji 

zamówienia i nie podlegają waloryzacji. Każdy z wykonawców podaje tylko jedną cenę, która 

nie może ulec zmianie. 

11.9 Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego zgodnie z 

art 91 ust. 3A ustawy Prawo zamówień publicznych, czy wybór jego oferty będzie prowadzić 

do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj ) towaru 

lub usługi, których dostawa bez kwoty podatku. Brak powyższych informacji oznaczać będzie 

że wybór oferty nie powoduje powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na 

podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (  tj. Dz. U. Z 

2016 r. poz. 710 z póżn. zm. ). 

 

 

 

 

12. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT. 

12.1 zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać 

wszystkim wymogom ustawy, niniejszej specyfikacji, oraz która w oparciu o podane kryteria 

wyboru zostanie oceniona jako najkorzystniejsza. 

12.2 Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 
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Cena – 60% 

Termin płatności  - 40 % 

 

Kryterium nr 1 

Oferta może w tym kryterium uzyskać maksymalnie 60 pkt., a pkt. Liczone będą według 

następującego wzoru : 

 

                    C min 

C = ---------------------------------------- x 100 x waga 

                     Cof 

C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert 

Cof – cena badanej oferty 

 

Kryterium nr 2 

Wykonawca może zaproponować w ofercie tylko jedne z wymienionych terminów, jednak nie 

dłuższy niż 30 dni od dnia wystawienia faktury. 

Punkty w tym kryterium będą obliczane według wzoru: 

                             Tn 

TP= ------------------------------------------ x 100 x waga 

                             Tmax 

Tn – liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę 

T max – maksymalna liczba punktów jako Wykonawca może otrzymać. 

Parametr TP wyliczany będzie na podstawie informacji przedstawionych przez Wykonawcę 

zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( formularz cenowy ) i po podstawieniu do powyższego 

wzoru uzyskanej łącznej liczby punktów zgodnie z: 

- termin płatności 7 dni otrzyma 1 pkt. 

- termin płatności 14 dni otrzyma 20 pkt. 

- termin płatności 21 dni otrzyma 30 pkt. 

- termin płatności 30 dni otrzyma 40 pkt. 

12.3 Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami 

oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów, wg wzoru: 

 

K=C+TP  

gdzie: 

K – ilość uzyskanych punktów; 

C – ilość punktów uzyskanych za kryterium cena; 

TP – ilość punktów uzyskanych za kryterium termin płatności. 

 

12.4  Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać maksymalnie 100 pkt. 

12.5 Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 

12.6 W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez 

wykonawców wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty. 
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13. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

13.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

13.2  W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a pełnomocnictwo do pełnienia takiej 

funkcji wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych 

przedstawicieli każdego z partnerów winno być załączone do oferty. 

13.3 Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika. 

13.4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

 

13.5 Przepisy i wymagania specyfikacji stosuje się odpowiednio do każdego wykonawcy. 

13.6  Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy ubiegający się wspólnie o u 

dzielenie zamówienia. 

13.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 

dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 

 

14. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA WERYFIKACJI ZŁOŻONYCH OFERT. 

14.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuję „procedurę odwróconą” na 

podstawie art. 24aa Ustawy. W związku z tym Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod 

kątem przesłanek odrzucenia oferty w trybie art. 89 ust. 1 ustawy, po czym oferty nie 

podlegające odrzuceniu zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp zostaną ocenione pod kątem 

kryteriów określonych w specyfikacji, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta 

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu.  

 

14.2 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu , spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

 

14.3 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa,  Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 
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15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

15.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

15.2 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny chyba, 

że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

15.3 Przed podpisaniem umowy osoby upoważnione do jej podpisania zobowiązane są 

przedłożyć zamawiającemu dokument stwierdzający, ich umocowanie, chyba że  wynika ono 

z dokumentów dołączonych do oferty. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

16.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. UMOWA. 

17.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 

17.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 

a) zmiany gramatur poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia lub zmiana 

dostarczanego produktu na inny – w przypadku wycofania z obrotu na rynku lub zaprzestania 

produkcji, pod warunkiem zaproponowania produktu równoważnego, z zastrzeżeniem 

niezmienności cen jednostkowych w przypadku zmiany gramatury opakowania, 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art.11 

 

19. INNE. 

19.1 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

19.2 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 

ustawy. 

 

30. RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w 

Zaskoczynie 

2. Innymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy Pzp;   

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DPS.272.03.2020 PN 

na Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej 

„Leśny” w 2021 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas 

okresu archiwizacji;  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

7. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
1
; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratorów ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO
2
;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− 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 Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

Jednocześnie przypominamy o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 

pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 

najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

                                                           
1
 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
2
 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 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 


