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Areszt Sledczy w Poznaniu
61-729 Poznań, ul. Młyńska l

tel. 61 856 82 50, fax 61 856 82 52 , email: as.poznan@sw.gov.p

Poznań,dnia:2020-10-08

Termin składania ofert 2020-10-19,godz.8:15, CPV: 03.20.00.00-3, 03221000-6, 15331130-7

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
v\WTRYBIE PRZE'ARGU NIEOGRANICZONEGO NR OS - 8/ZP/2020

NA DOSTAWĘ ZIEM NIAKÓW. WARZYW. OWOCÓW. GROCHU l FASOL
DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W POZNANIU

1. Nazwa i adres zamawiającego: Areszt śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska 1, 61-729 Poznań
2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony
3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
za mowienia :

www.sw.gov.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/as poznan
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

część 1 - dostawa ziemniaków, warzyw i owoców do Aresztu Śledczego w Poznaniu w ilościach:
ziemniaki(140 000 kg), buraki czerwone l23 000 kg), marchew (40 000 kg), cebula l29 000 kg),
seler (20 000 kg), pietruszka korzeń (20 000 kg), kapusta biała lt5 000 kg), por (4 000 kg),
kapusta czerwona (5 500 kg), pomidor (1 500 kg), jabłko (24 000 kg), kalarepa (1 500 kg), kalafior
1700 kg), papryka (1 000 kg), pieczarki( 500 kg), ogórek zielony (2 000 kg), cukinia (1 000 kgj;

część ll -- dostawa grochu i fason do Aresztu Śledczego w Poznaniu w ilościach
groch (1 800 kg), fasola l2 000 kg)
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
7. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia
warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu mogą dotyczyć:
ljkompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów; 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3)zdolności technicznej lub
zawodowej
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania oferty oświadczenie wykonawcy, że
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte
w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu;
Ww. oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

podstawy do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. l i art. 24 ust.5, pkt 1-4 i 8:
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:
1) 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. l 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 likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. l ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. -- Prawo upadłościowe;
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2) 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;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. l pkt 14, uprawnione da reprezentowania
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. l pkt 2--4 z:
a) zamawiającym.

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, a którym mowa w art. 17 ust. 2a

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż
przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonat w istotnym
stopniu wcześniejszą umowe w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. l pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy
lub zasądzenia adszkodawania; 5) 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. l pkt
15, 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
7a. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z apłacaniem 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;

zaświadczenie 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;

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
podstaw wykluczenia na podstawie ąrt: ?4 U$t: 5 pk! l ustawy Pzp.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku
wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internatowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych,
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia
lub dokumenty. W sytuacji posiadania dokumentów i oświadczeń przez Zamawiającego,
Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym
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wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują. Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, a których mowa w art. 25 ust. l pkt. l i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego), korzysta
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Jeżeli oświadczenia

i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym wykonawca
zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w $ 5 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, stosuje się przepisy $ 7 i
$ 8 ww. Rozporządzenia
8. Informacja na temat wadium:

Na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający nie żąda
wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryteria wyboru ofert:
CENA OFERTY - waga kryterium 60 %
TERMIN PŁATNOSCI -- waga kryterium 40 %

10. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki,
w jakich muszą one być sporządzone:

termin składania ofert upĘwa w dniu 19.10.2020 r. o godz. 08:15

adres, na który oferty muszą zostać wysłane: https://platfarmazakupowa.pl/ - ofertę należy
złożyć w postaci elektronicznej,

oferta musi być napisana w języku polskim
11. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, , o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3

16. W związku z wejściem w życie rozporządzenia RODO -- Rozporządzenie Ogólne

o Ochronie danych Osobowych - Zamawiający informuje, że:

Zgodnie z art. 13 ust. l i2 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

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt śledczy w Poznaniu, ul. Młyńska
1, 61 -- 729 Poznań, tel. 61 85 68 250, e-mail: as.poznan@sw.gov.pl;
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nspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie śledczym w Poznaniu jest Pani/Pan
Marcin Błaszczyk , kontakt: iod.as.poznan@sw.gov.pl, telefon 61 856 83 26

Pani/Pana dane osabawe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. l lit. c
RODO wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr DS - 8/ZP/2020 na dostawę ziemniaków, warzyw, owoców, grochu i fason do Aresztu
Śledczego w Poznaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

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 z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.),
dalej ,,ustawa Pzp

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. l 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;

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;

w odniesieniu da Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawa do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
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 j'+#'.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO

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. l lit. c RODU

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
plzetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobovlrych.

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nłe może skutkować zmianą wyniku postępowania
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać

ntegrałrtości protokołu orazjego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nłe ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osobyfizycznej łub prawnej, }ub z uwagi na

teresy publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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