
Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy

Zakup żywności-Pakiet ID

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1. ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2. ) Nazwa zamawiającego: Centrum Integracji Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243512000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1. ) Ulica: Karola Miarki 10

1.5.2. ) Miejscowość: Bytom

1.5.3. ) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4. ) Województwo: śląskie

1.5.5. ) Kraj: Polska

1.5.6. ) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7. ) Numer telefonu: 322831548

1.5.9. ) Adres poczty elektronicznej: cis.bytom@interia.pl

1.5.10. ) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cis.bytom.bip-gov.info.pl

1.6. ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7. ) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2. ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3. ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup żywności-Pakiet ID

2.4. ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63327e47-6228-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.8. ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9. ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002431/03/P

2.10. ) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych

2.11.)  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 
94 ustawy: Nie

2.14.)  Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1. ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.cis.bytom.bip-gov.info.pl/

3.2. ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4. ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5. ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie 
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ePUAP  na 
skrzynkę CIS-BYTOM

https://epuap.gov.pl

3.6. ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.We 
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują 
się numerem ogłoszenia BZP lub nr sprawy, a także identyfikatorem postępowania dostępnym na 
miniPortalu.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do 
komunikacji na miniPortalu.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym 
pod adresem  oraz 
Regulaminie ePUAP 

https://miniportal.uzp.gov.pl/lnstrukcjaużytkownikaminiPortal-ePUAP.pdf
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, 
zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB (dotyczy miniPortalu oraz ePUAP).

3.8.)  Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi 
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie 
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.)  Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14. ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15. ) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Bytomiu, 41- 
902 Bytom, ul. Karola Miarki 10
2) dane kontaktowe inspektora danych osobowych e-mail: iod@um.bytom.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (a w przypadku 
dokonania wyboru złożonej oferty jako najkorzystniejszej i zawarciu umowy także w celu związanym z 
realizacją zamówienia)
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18
oraz art. 74 ustawy Pzp
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zniszczenia dokumentacji postępowania 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lecz nie krócej niż 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;
6) 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;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art.22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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; c) 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 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; d)prawo do wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z 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 przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1. ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2. ) Numer referencyjny: CIS.261.7.2021

4.1.3. ) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4. ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot 
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.)  Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.)  Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie 
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
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4.2.2. ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

produkty mleczarskie

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.)  Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10. ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11. ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.)  Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na 
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3. ) Kryteria oceny ofert

4.3.2. ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3. ) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5. ) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6. ) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet 
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1. ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3. ) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.)  Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1. ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3. ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4. ) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5. ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.)  Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1. ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3. ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4. ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem 
niżej wymienionych możliwości i warunków dokonania takiej zmiany:



a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany strony umowy w sytuacji wystąpienia następstwa 
prawnego wynikającego z odrębnych przepisów;
b) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto w tym cen 
jednostkowych w przypadku zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku VAT;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy, których konieczność 
wprowadzenia jest wynikiem zmian obowiązującego prawa bądź

działań organów państwowych, samorządowych, sądowych lub administracyjnych;
d) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części 
wykonywanego przez niego zakresu przedmiotu umowy, bądź wprowadzenie nowego 
podwykonawcy.
e) Wprowadzenie zmian, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz niższa niż 
10% wartości pierwotnej umowy.
f) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany dotyczącej podwyższenia cen jednostkowych 
określonego produktu w sytuacji wzrostu cen na rynku. Niniejsza zmiana może nastąpić nie 
częściej niż raz na kwartał i w wysokości nie wyższej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych za poprzedni kwartał publikowany w Monitorze Polskim (tzw. klauzula 
waloryzacyjna). W takim przypadku ceny zostaną podwyższone z pierwszym dniem miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym złożono pismo wnioskujące o zmianę.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku 
Wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron umowy na jej 
dokonanie. Jakiekolwiek zmiany niniejszej
umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w formie aneksu.

7.5.)  Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety 
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

8.1. ) Termin składania ofert: 2021-12-29 09:30

8.2. ) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3. ) Termin otwarcia ofert: 2021-12-29 10:00

8.4. ) Termin związania ofertą: do 2022-01-29

8.5. ) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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