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Oznaczenie sprawy: PN – 27/19 

 

 

 

Zamawiający 

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 
tel.: 61 8 419 673 

Strona internetowa: http://dzp.gpsk.ump.edu.pl 

 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE 

na  usługę ochrony  osób  i  mienia  Ginekologiczno-Położniczego  Szpitala  Klinicznego  Uniwersytetu  
Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu,  przy  ul.  Polnej  33   
 
prowadzone na podst.  art. 138o ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 
r., poz. 1986 z późn. zm.).   
 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości 

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro. 

KOD CPV - 79.71.00.00-4 (usługi ochraniarskie) 

                                                                  

                                                    

 

 

 

 

         Dyrektor  Szpitala 

         dr Maciej Sobkowski 

 

                                 
 

 

 

 

 

Poznań, dnia 9 sierpnia 2019 roku.     

http://dzp.gpsk.ump.edu.pl/
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I. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

 
1. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień   30  sierpnia 2019 roku,  na godzinę 9:00 

2. Miejsce składnia ofert:  

siedziba Zamawiającego, przy ul. Polnej  33, pok. nr  317 – Kancelaria Ogólna mieszcząca się w Budynku 

D Szpitala 

3. Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem posłańca lub pocztą na adres wskazany w pkt. 2. 

4. Oferta winna być zaadresowana następująco: 

 Pieczęć  adresowa   
 Wykonawcy 
 

Ginekologiczno – Położniczy   Szpital   Kliniczny   Uniwersytetu  Medycznego   
im.  Karola  Marcinkowskiego   w  Poznaniu 

60-535 Poznań,  ul. Polna  33 
 
„Oferta na ochronę  osób  i  mienia  Ginekologiczno-Położniczego  Szpitala  Klinicznego  Uniwersytetu  
Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu,  przy  ul.  Polnej  33  ” 

Nie otwierać do dnia 30.08.2019 roku,  do godz. 09:30 
 

5. Ofertę należy składać w formie pisemnej. 

6. Ofertę składa się w języku polskim. 

7. Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po 

terminie, bez otwierania. 

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Podczas otwarcia Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest  usługa; ochrona  osób  i  mienia  Ginekologiczno-Położniczego  Szpitala  

Klinicznego  Uniwersytetu  Medycznego  im. Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu,  przy  ul.  Polnej  33  
realizowana  w  formie   bezpośredniej  ochrony  fizycznej;   

a) stałej, 
b) polegającej  na  stałym  dozorze  sygnałów  przesyłanych,  gromadzonych  i  przetwarzanych  w  

elektronicznych  urządzeniach  i  systemach  alarmowych,  
c)  polegającej  na  konwojowaniu  wartości pieniężnych. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu wraz z wymogami Zamawiającego dotyczącymi jego realizacji został zawarty w   

w załączniku nr 1  stanowiącym integralną jej część.   

 

III.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi  w terminie 36 miesięcy. 
2. Wymagania ogólne stawiane Wykonawcy: 

 
a) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 
b) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla   sprawnego i 

terminowego wykonania zamówienia. 
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania 

przedmiotu zamówienia. 
d) Rozliczenie pomiędzy stronami odbywać się będzie w złotych polskich. 
3. Zamawiający  wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 20.08.2019 r. na godz. 10:00 . Zainteresowani 

Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie się do Działu Administracji i Zaopatrzenia w budynku Technicznym 
znajdującego się w siedzibie Zamawiającego.  

4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obowiązujące 
w jednostce Zamawiającego – GPSK UM, dotyczące wszystkich dostawców towarów i materiałów określa  
Załącznik do umowy. 

 
IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 30.09.2022r.  
 

V. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom na zasadach 
określonych w niniejszym Rozdziale, wzorze umowy, zapisach Kodeksu cywilnego oraz  ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.) 

2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
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zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, 
Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oraz dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, określone w rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2.2. 

5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

 
VI.   INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomieni oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie  lub drogą elektroniczną na adres e-mail:  mforminska@gpsk.ump.edu.pl    

2. Wszelkie zapytania do Istotnych warunków zamówienia należy składać przed terminem składania ofert, w 

jednej z wybranych powyżej form. 

3. W przypadku, gdy zapytanie wpłynie do Zamawiającego później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, 

Zamawiający może pozostawić zapytania bez odpowiedzi. 

 

VII.  WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

1. O udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  Wykonawca,  który:   
1.1 nie podlega wykluczeniu, 
1.2 spełnia  warunki  udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji) dotyczące: 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów;  
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże się posiadaniem uprawnień w formie 
aktualnego dokumentu: koncesji na podjęcie działalności w zakresie ochrony osób i mienia 
określającej zakres i formy prowadzenia tych usług przez Wykonawcę, udzielonej przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą  z dnia  22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia ( Dz. U. z 2018r. poz. 2142, 2245), 

b.     posiadania  wiedzy  i  doświadczenia; 
Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  działalności  jest  krótszy - w tym 
okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, dwie 
usługi odpowiadające przedmiotowi zamówienia spełniające następujące warunki: 
 wartość każdej z usługi nie może być  mniejsza  niż 1 000 000,00 zł brutto ( wartość 

1 000 000,00 zł to kwota obejmująca okres od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do 
terminu składania ofert), 

 każda powinna potwierdzać wykonanie lub wykonywanie usługi w obiektach  
o powierzchni użytkowej  co najmniej 15 000 m². 

c.     zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia publicznego może się ubiegać wykonawca,  
który  wykaże, że dysponuje: 

 Centrum Monitorowania czynnym 24 godz. na dobę z różnymi wariantami transmisji  
ON LINE, GSM, TCP/IP, telefoniczna oraz siecią łączności udokumentowaną ważnym 
pozwoleniem Prezesa UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej)  

 dwoma grupami interwencyjnymi 
 co najmniej trzema kwalifikowanymi (posiadającymi licencję)  pracownikami ochrony 

d.    sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 
tym samym nie dokonuje jego opisu.  
 

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w 
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia . 

2.2 Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa powyżej powinno być złożone w formie pisemnej w oryginale lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania. 

2.3 Ze zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty w sposób jednoznaczny powinny 
wynikać następujące aspekty: 

mailto:mforminska@gpsk.ump.edu.pl
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 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postepowaniu, 
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 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 oraz ust. 5 pkt 1 i 8. 

2.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie 
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne 
lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

 
 
 

VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawców  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5:   

2.1. pkt 1) ustawy - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego 
majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – 
Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz 
z 2016 r. poz. 615). 

2.2. pkt 2) ustawy - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych; 

2.3. pkt 3) ustawy - jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy z: 
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy 
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 

wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 
2.4. pkt 4) ustawy który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym 

stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 
zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 
zasądzenia odszkodowania; 

2.5. pkt 5) ustawy będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

2.6. pkt 6) ustawy jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

2.7. pkt 7) ustawy wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

2.8. pkt 8) ustawy który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał 
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
3.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach 

została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia; 
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3.2. w przypadkach, o których mowa: 

3.2.1. w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo 
wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy, 

3.2.2. w ust. 1 pkt 15 ustawy, 
3.2.3. w ust. 5 pkt 5–7 ustawy 

– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 
podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja 
potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3.3. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

3.4. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

3.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić 
naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego 
nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, 
uzna za wystarczające dowody przedstawione, o których mowa powyżej. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19 ustawy, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu 
wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 
konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

IX.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów :  
 
Cena  - 100 % 
 
Punktacja będzie obliczana według następującego wzoru, na podstawie ceny oferty wskazanej w formularzu 
ofertowym: 
 

 
                                                           Cena oferty z najniższą ceną 

Ilość punktów  =  -----------------------------------------------------  x  100  
    Cena oferty badanej    
 

Zgodnie z art. 2 ustawy cenę należy rozumieć zgodnie z art. 3 ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o 

informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915). 

 
Oferta, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oraz nie będzie podlegała odrzuceniu, a wykonawca nie będzie 
podlegał wykluczeniu, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów. 
 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że złożone zostały oferty o takiej samej cenie lub 
koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych.  
 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
 
X.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z OFERTĄ 

1. Dokumenty składane wraz z ofertą przez Wykonawcę: 

a) formularz ofertowy – o treści określonej w załączniku nr 2- składany w oryginale. 

b) formularz asortymentowo-cenowy – odpowiednio załącznik Nr 3 do SIWZ, który winien być 

złożony w formie oryginału, 
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

-   ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 
- ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego którego treść winna 
wskazywać pełnomocnika oraz w potwierdzać jego umocowanie do reprezentowania wykonawców w postępowaniu 
lub do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia w ich imieniu umowy - dla ważności 
pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. Wszelka 
korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 
Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, 
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d) Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia  i spełnianiu warunków w postepowaniu  aktualne na dzień 

składania ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu  oraz spełnia warunki 

udziału w postepowaniu, które winno być złożone w formie oryginału. Oświadczenie, w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie składa każdy z Wykonawców. Dokumenty te potwierdzają  brak podstaw 

wykluczenia każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie- Załącznik  Nr  4 
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 

22 a ustawy Pzp, zamieszczenia w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 3 informacji o tych podmiotach w 

zakresie braku podstaw wykluczenia. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy który korzysta z podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach polega na zasadach określonych w 

art. 22 a ustawy zamieszczenia w oświadczeniu stanowiącym Załącznik Nr 4 informacji o tym podwykonawcy w 

zakresie braku podstaw wykluczenia, 

e) Zobowiązanie, w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału  w 

postępowaniu.  

2. Oferta złożona przez Wykonawcę zostanie uznana za nieważną w przypadku gdy: 

a) jej treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem   omyłek, pisarskich, 

rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian  w treści oferty, 

b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 

3. Zamawiający zastrzega, że może dokonać poprawek omyłek w szczególności pisarskich, rachunkowych lub 

innych nie powodujących istotnych zmian  w treści oferty lub wezwać do uzupełnienia dokumentów, o ile 

uzupełnienia lub poprawki nie doprowadzą do zmiany oświadczenia woli Wykonawcy. Powyższe czynności 

będą dotyczyć Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej. 

XI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW SKŁADANYCH W ODPOWIEDZI NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 
PRZEZ WYKONAWCĘ, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy  z udziału w postępowaniu zamawiający 
wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień 
złożenia następujących dokumentów: 

1.1 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

1.2. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

1.3. odpisu 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 podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

1.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności;  

1.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;  

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na 
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;  

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 
ustawy;  

1.8. oświadczenia 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. z 2016 r. poz. 716);  

 
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwie 

wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia aktualnych na dzień złożenia 
następujących dokumentów i oświadczeń: 
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2.1 koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z 

rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w 

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 

2.2 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

2.3 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

2.4 Wykazu usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 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 usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dowodami są:  
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane; 
- oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 

3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie 
wykonawcę, którego oferta zostanie  najwyżej oceniona do złożenia następujących dokumentów: 

3.1 koncepcja wykonania usługi ochrony osób i mienia  złożona w formie oryginału,  
 
 

XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w FORMULARZU OFERTY sporządzonym wg 

wzoru Załącznika Nr 2 do  ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  
2. Cena podana przez Wykonawcę winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami realizacji zamówienia stawianymi przez Zamawiającego.  
3. Cena ofertowa to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o 

cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. poz. 1830 ze zm.). 
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w  złotych  polskich (PLN). 
5. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasady zaokrąglania- 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 
6. Sposób zapłaty  i rozliczeń za realizację  przedmiotu zamówienia  został określony  we  wzorze umowy. 
7. Cena może być tylko jedna. 
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w 
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, 
składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
 

XIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

1. Wysokość  i  termin  wniesienia wadium 
1.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:  20 000,00 zł 

2. Wadium  wnosi  się  przed  upływem  terminu  składania  ofert. 
3. Forma  wadium 

3.1. Wadium  może  być  wniesione  w  jednej  lub  kilku  następujących  formach: 
3.1.1. pieniądzu; 
3.1.2. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo – kredytowej,  z  

tym,  że  poręczenie  kasy  jest  zawsze  poręczeniem  pieniężnym; 
3.1.3. gwarancjach  bankowych; 
3.1.4. gwarancjach  ubezpieczeniowych; 
3.1.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o  których  mowa w  art.  6 b  ust. 5  pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju Przedsiębiorczości  (Dz. U z 2018 r. poz. 
110 ). 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona 
zgodnie z obowiązującym prawem. Gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa. Z treści gwarancji 
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania 
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach  
określonych w art. 46  ust. 4a oraz ust. 5  ustawy. 

5. Miejsce  i  sposób  wniesienia  wadium 
5.1.  Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: CITI 
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HANDLOWY  07103012470000000087905012. 

5.2.  Wadium w pozostałych formach (wymienionych w pkt. 4.1.2 – 4.1.5) składane jest w oryginale w postaci 
elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wnoszenia wadium musi być 
zgodny z ustawą: Prawo bankowe (Dz. U z 2017 poz. 1876), o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (Dz. U z 2018 poz. 999),  o SKOK, o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz. U Z 2018 r. poz. 110), Kodeks cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025). 

5.3. Wadium w postaci niepieniężnej będzie prawidłowo wniesione wówczas, gdy: 
5.3.1. znajdzie się w posiadaniu zamawiającego przed terminem składania ofert zgodnie z art. 45 ust. 3 

ustawy p.z.p., 
5.3.2. zostanie wniesione w wymaganej wysokości, zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy p.z.p., 
5.3.3. zostanie wniesione w formie określonej w ustawie, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., 
5.3.4. pokrywa i zabezpiecza interesy zamawiającego w postaci możliwości uzyskania/zatrzymania kwoty 

wadialnej w pełnym zakresie w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy p.z.p., 
5.3.5. jest zgodne z odrębnymi przepisami regulującymi jego wystawianie. 

 
 

XIV.   ZASADY WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium określonego w Rozdziale IX, i 

udzieli zamówienia wykonawcy, który otrzymał najwyższą ilość  punktów.  

2. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę wybranego Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej 

oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

XV.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w tym z również z tytułu rękojmi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 2% wynagrodzenia wynikającego  ceny 
oferty brutto. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy i może być wnoszone według 
wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze 
zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 PZP. 
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek  bankowy Zamawiającego w  

Banku   CITI HANDLOWY  07 1030 1247 0000 0000 8790 5012. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 
których mowa w art. 148 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 
a. kwota stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni 

od dnia odbioru końcowego robót. 

b. kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynosząca  30% wartości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego 
okresu. 
 

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

1. Wzór  umowy  stanowi  Załącznik  Nr  5 i 5 a do specyfikacji.  

XVII. ŚRODKI  OCHRONY PRAWNEJ 

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, o wartości 

mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro, w związku z czym Wykonawcy nie przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp. 

XVIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA 
1. 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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Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne 

 
a) administratorem danych osobowych jest  Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. 

Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu,  ul.  Polna  33,  60 – 535  Poznań, telefon:  61 8 419 673, strona  
internetowa:  http://dzp.gpsk.ump.edu.pl; 

b) w Szpitalu jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych - telefonicznie 61 8 419 707 lub poprzez email: iod@gpsk.ump.edu.pl;  

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego  PN 27/19  prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego 

d) W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia Zamawiający może przetwarzać dane 
osobowe niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika; 

e) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą Zamawiający oraz osoby upoważnione przez 
Zamawiającego (Administratora), podmioty przetwarzające dane w imieniu Zamawiającego oraz podmioty w zakresie w 
jakim Administrator będzie do tego zobowiązany przepisami prawa, w tym Krajowa Izba Odwoławcza, organy 
kontrolujące. Ponadto odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”, przy czym zasada jawności, o której mowa w art. 
96 ust. 3 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady 
jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3–5, stosuje się odpowiednio. 

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej; 
g) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 
cały czas trwania umowy. Okres przetwarzania może być przedłużony w granicach prawa w przypadku gdy 
przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

h) Wykonawca posiada: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych, przy czym jeżeli wymagałoby to 

niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie przez osobę, 
której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu, o którym mowa w art. 96 Pzp oraz jego 
załączników, 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym wystąpienie z powyższym żądaniem, 
nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu; 
Wnioski dot. realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adres wskazany w pkt I 
lit a. 

i) Z uwagi na regulacje ustawy Pzp oraz cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Wykonawcy nie przysługuje:  
− prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20 RODO; 
− 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 danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 
j) Wykonawca ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie 

danych osobowych jego  dotyczących narusza przepisy RODO; 
k) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych 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;   

l) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą przedmiotem profilowania. 
m) w przypadku udostępnienia Zamawiającemu przez Wykonawcę danych osobowych osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania osób, których dane zostały udostępnione 
Zamawiającemu o fakcie i zakresie przekazanych danych, o danych kontaktowych Zamawiającego oraz zasadach 
przetwarzania danych wskazanych w niniejszym Rozdziale, chyba, że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o 
których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

XIX.  ZAŁĄCZNIKI: 

1. Opis przedmiotu zamówienia -  Załącznik Nr 1   
2. Formularz oferty - Załącznik Nr 2  
3. Formularz asortymentowo-cenowy- Załącznik nr 3 
4. Oświadczenie o  braku podstaw do wykluczenia  i spełnianiu warunków w postepowaniu - Załącznik  Nr  4 
5. Wzór  umowy usługi  -  Załącznik  Nr  5  
6. Wzór  umowy dzierżawy -  Załącznik  Nr  5a 
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