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ROPS.X.3612/3/2020                                                                                               Poznań, dnia 30.01.2020 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie 

leszczyńskim (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, m. Leszno, międzychodzki, 

nowotomyski, rawicki, wolsztyński)” 

o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 750 000 euro 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

1.1 Zamawiający:  Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek  
Polityki Społecznej w Poznaniu  

1.2 Adres:  ul. Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań 

1.3 NIP:  7781346888 

1.4 Strona internetowa:  www.rops.poznan.pl 

1.5 Telefon:  61/856 73 00 

1.6 Faks:  61/851 56 35 

1.7 Adres e-mail:  rops@rops.poznan.pl 

1.8 Godziny pracy:  Pn.-Pt. 7:30-15.30 

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostanie udzielone w wyniku przeprowadzenia postępowania w oparciu o art. 138o  

pkt. 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

ze zm.) zwanej dalej „uPzp” - zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed terminem składania ofert, może dokonać zmiany treści 

niniejszego Ogłoszenia lub załączników. W takim wypadku Zamawiający rozważy kwestię istotności 

dokonanej zmiany i jej ewentualnego wpływu na treść ofert, w kontekście możliwości przedłużenia 

terminu składania ofert. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona w miejscu,  

w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług 

cateringowych w 11 pakietach. Szczegółowy opis zakresu usług cateringowych zawarty jest  

w załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie finansowane jest  
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z budżetu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz projektów realizowanych w 

Ośrodku współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej: 

 Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi 

poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych  

Uchwała Nr 4319/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. 

Wniosek do uchwały: RPWP.07.02.02-30-0038/17 

 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce  

Uchwała Nr 4319/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 r. 

Wniosek do uchwały: RPWP.07.02.02-30-0025/17  

  „Kooperacja - efektywna i skuteczna” na podstawie konkursu POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizacji tego projektu w charakterze 

Partnera. 

Uchwała Nr 4339/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 października 2017 

roku 

 Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach 

dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) Shaping fair cities: integrating Agenda 2030 within 

local policies (in times of great migration and refugees flows) na podstawie konkursu 

EuropeAid/151103/C/ACT/MULTI 

Uchwała Nr 2185/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2016 roku 

  „ Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej na lata 2019-2022” współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  „Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji" przyjęty uchwałą Zarządu 

Województwa Wielkopolskiego nr 1497/2019. 

3.2. Obszarem realizacji usług cateringowych jest subregion leszczyński województwa wielkopolskiego, 

w skład którego wchodzą powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, m. Leszno, 

międzychodzki, nowotomyski, rawicki, wolsztyński. Konkretne adresy zostaną podane przez 

Zamawiającego na minimum 3 dni przed terminem realizacji poszczególnej usługi cateringowej. 

Poszczególne wydarzenia, do których dostarczany będzie catering będą odbywać się pomiędzy 

godzinami 8.00 a 21.00.  

3.3. Szacunkowa wartość zamówienia usług cateringowych na rok 2020 wynosi: 172 174,85 zł netto,  z 

czego na  subregion leszczyński 16 569,28 zł netto 

3.4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi 

dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania 

przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.  

3.5. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 

ust. 4 ustawy. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z Wykonawcą umowy ramowej. Wykonawca 

zobowiązany będzie, przez cały okres realizacji umowy do zatrudnienia, przy realizacji zamówienia 

dla Zamawiającego, osób społecznie wykluczonych, jeżeli w swej ofercie zdeklaruje zatrudnienie 

tych osób. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy w tym zakresie określone zostały 

w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

3.6. Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzania doraźnych kontroli jakości realizowania 

usług cateringowych w miejscu realizacji danej usługi cateringowej lub na podstawie 

 



 

 dokumentacji fotograficznej sporządzonej przez pracowników ROPS biorących udział w wydarzeniach 

wskazanych w załączniku nr 2 do Umowy. 

 

4. TERMIN WYKONANIA USŁUG 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 

roku –  w oparciu o składane sukcesywnie zamówienia. Zamawiający każdorazowo w terminie nie 

krótszym niż 3 dni przed datą realizacji poszczególnej usługi cateringowej, złoży u Wykonawcy 

zamówienie, wskazując numer pakietu, liczbę osób, adres, dokładny termin realizacji usługi, w razie 

potrzeby plan wydarzenia, a w przypadku zamówienia w ramach pakietów obiadowych – wybrane 

zestawy menu. Zamawiający może zmienić miejsce, termin wykonania poszczególnej usługi 

cateringowej oraz liczbę osób, na rzecz których będzie wykonywana poszczególna usługa na zasadach 

określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

Wstępny harmonogram usług cateringowych dla subregionu leszczyńskiego przedstawiony jest w 

Załączniku nr 2. 

5. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później 

niż w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 5.1 - 5. 4. 

5.1 Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku 3 do 

Ogłoszenia. Formularz musi być złożony w oryginale. 

UWAGA: formularz ofertowy nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu wszystkie 

pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem odrzucenia oferty,  

z zastrzeżeniem, o którym mowa w 5.5.  Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy 

będące przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz inne wymagane dane wskazane przez 

Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego. 

5.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: 

5.2.1 ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca, 

5.2.2 ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego treść winna wskazywać pełnomocnika oraz potwierdzić 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 kopii potwierdzonej notarialnie. 

5.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, aktualne na dzień składania 

ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, które 

winno być złożone w formie oryginału. 

5.4 Wykaz doświadczenia zawodowego o treści określonej w załączniku nr 5 do Ogłoszenia, które 

stanowi potwierdzenie, że Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie wraz  

z dowodami, o których mowa w pkt 6.1.1. 

 



 

5.5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane wg następujących zasad (tylko 

w przypadku, gdy oferty złoży dwóch lub większa liczba wykonawców): 

5.5.1. W treści formularza ofertowego Wykonawca winien złożyć oświadczenie o przynależności 

do jakiejkolwiek grupy kapitałowej albo braku przynależności do jakiejkolwiek grupy 

kapitałowej. 

5.5.2. Wykonawca, który złoży oświadczenie, że przynależy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej 

zobowiązany jest również do złożenia wykazu podmiotów należących do grupy 

kapitałowej, jeżeli należy do tej samej grupy kapitałowej co inny Wykonawca bądź 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty, albo oświadczenie, że do tej grupy kapitałowej co on nie 

należy inny Wykonawca bądź Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

5.5.3. Wykonawca składa wykaz podmiotów albo  oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.5.2,  

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji 

z otwarcia ofert. 

5.5.4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży oświadczenia lub wykazu podmiotów, o którym 

mowa odpowiednio w pkt 5.5.1, 5.5.2. i 5.5.3. Zamawiający po otwarciu ofert wezwie 

Wykonawcę do złożenia odpowiednio oświadczenia lub wykazu podmiotów. 

5.5.5. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, chyba 

że nie miało to wpływu na uczciwą konkurencję (po wyjaśnieniach złożonych 

Zamawiającemu) lub którzy mimo wezwania Zamawiającego nie złożyli odpowiednio 

oświadczenia lub wykazu podmiotów.  

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

udziału w postępowaniu oraz, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  

i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wykluczy Wykonawcę wobec, którego 

zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp: 

Podstawa wykluczenia Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 

wykluczenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy 
Wykonawcę, który nie wykazał spełniania 
następującego warunku udziału w postępowaniu.  
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności 
zawodowej w zakresie doświadczenia jeżeli wykaże, iż 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą 
starannością, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje usługi polegające na 
przeprowadzeniu usług cateringowych, o łącznej 
wartości co najmniej 8.000,00 złotych brutto, w okresie 
ostatnich 3 lat , 

 

6.1.1. Wykaz, stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia 
wraz z dowodami, potwierdzającymi ich 
należyte wykonanie oraz wartość zamówień. 
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku 
świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
W przypadku świadczeń ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

 



 

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia. 

6.1.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 1  

i pkt. 2 lit. a) uPzp -Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie 

skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, 
art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z póź. zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z póź. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa  
w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny, 

c) skarbowe,  
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),  

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia 

określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia. 

6.1.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia  



 

Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. art. 24 ust. 1 pkt. 13 oraz 

art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a) uPzp - Zamawiający 

wykluczy Wykonawcę, 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 przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, 
art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z póź. zm.) lub art. 
46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o 
sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468 z póź. zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 
art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym  

6.1.4. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 
 

wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się 

wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie podstawy wykluczenia 

określonej w lit. d), chyba, że w danym wyroku został 

określony inny okres wykluczenia. 

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. art. 24  ust. 7 pkt. 2 lit. b) 

uPzp - Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec 

którego wydano prawomocny wyrok sądu lub 

ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 

uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia się 

wyroku, 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. 

6.1.5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia  



 

Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 

przedstawić wymaganych dokumentów. 

6.1.6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub 

niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 

decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.1.7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który bezprawnie 

wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 

zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 

zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

6.1.8. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu 

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na 

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 

innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6.1.9. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. Art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który z innymi 

Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

6.1.10. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 



 

Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. Art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego 

podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na 

podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z 

póź. zm.), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 

prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 

6.1.11. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. Art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego 

orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął 

okres obowiązywania zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne. 

6.1.12. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy  

Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 

r. poz. 798 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

6.1.13. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.5 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy  

Wykonawcę 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. 2019 r. poz. 243 z póź. zm.) 

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 2017 r. poz. 2344 z póź. zm.). 

6.1.14. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

Uwaga: 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia ww. 

dokumentów w przypadku gdy w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt. 5.3 Ogłoszenia stanowiącym załącznik nr 3  

do Ogłoszenia wskaże ich dostępność w formie 

elektronicznej pod określonym adresem internetowym 

ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych. Zamawiający 

pobierze samodzielnie z tej baz danych ww. dokument. 



 

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. Art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 

będącego podstawą wykluczenia. 

6.1.15. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.  5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy  
Wykonawcę, jeżeli Wykonawca lub osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do 
reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach 
określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z:  
- zamawiającym, 
- osobami uprawnionymi do reprezentowania 

zamawiającego, 
- członkami komisji przetargowej, 
- osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa 

w art. 17 ust. 2a uPzp, 
chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po 
stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu. 

6.1.16. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. Art. 24 ust. 7  pkt. 3 uPzp 

Wykonawcę, 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 

uPzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia. 

6.1.17. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp 

Zamawiający wykluczy  Wykonawcę, 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, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 

się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony 

inny okres wykluczenia. 

6.1.18. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 



 

Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5  art. 24 

ust. 7 pkt. 3 lit. c)  uPzp - Zamawiający wykluczy 

Wykonawcę, 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 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 

przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 

wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub 

karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie 

upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia 

się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony 

inny okres wykluczenia. 

6.1.19. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp 

- Zamawiający wykluczy Wykonawcę, 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, jeżeli 

nie upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna. 

6.1.20. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

 

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy  

Wykonawcę, 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 art. 24 ust. 1 

pkt 15 uPzp, 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. 

6.1.21. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.3 
Ogłoszenia 

 

7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

7.1. Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia 

odpowiadające, zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 5.1.  

7.2. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/ób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami  

prawa. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby 



 

uprawnionej. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Nie dopuszcza 

się przesłania oferty faksem, e-mailem.  

7.3. W przypadku braków lub błędów w dokumentach lub oświadczeniach załączonych do oferty lub 

w przypadku nie złożenia dokumentów lub oświadczeń w terminach i na zasadach określonych 

w niniejszym ogłoszeniu – w celu poprawienia lub uzupełnienia oferty  

o dokumenty i oświadczenia będzie wezwany ten Wykonawca, którego oferta w bilansie 

kryteriów okaże się najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 5.5. 

7.4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert oraz wzór 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. Zamawiający 

może przesłać te informacje do Wykonawców na adres mailowy podany w ofercie. 

7.5. W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawienia błędów 

rachunkowych i poinformuje Wykonawcę, którego błędy dotyczą o dokonanych poprawkach.  

7.6. W przypadku niezgodności treści oferty z ogłoszeniem oraz Opisem przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający odrzuci ofertę na zasadach określonych w art. 89 ust. 1 uPzp.  

7.7. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty prześle informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.  

7.8. Zamawiający na podstawie art. 138o ust. 4 uPzp zamieści na swojej stronie internetowej 

informację o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia (po podpisaniu umowy). 

7.9. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia 

nie zostały mu przyznane oraz w innych przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 uPzp. Jeżeli 

wartość oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Zamawiający może zwiększyć kwotę dofinansowania do wartości najkorzystniejszej 

oferty.  

7.10. W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę do 

złożenia wyjaśnień. 

7.11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku 

powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazw firm 

podwykonawców. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje 

w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,  

o którym mowa w pkt. B załącznika nr 4 do Ogłoszenia, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

 



 

8. WYMAGANE INFORMACJE, KTÓRE WPROWADZONE ZOSTANĄ DO UMOWY 

8.1. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy 

tworzący konsorcjum zobowiązani będą, do oferty załączyć umowę konsorcjum. 

8.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny lub może unieważnić postępowanie. 

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

9.1. Cena jednostkowa jak i cena oferty musi być podana w PLN, z uwzględnieniem należnego 

podatku VAT, zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczenia. 

9.2. Ceną oferty jest łączna wartość brutto. Cena może być tylko jedna. 

9.3. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi 

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia wraz z uwzględnieniem: kosztów wyżywienia, 

przygotowania posiłków, opakowań, naczyń, zastawy stołowej i nakryć, transportu posiłków do 

miejsc docelowych, obsługi kucharskiej i kelnerskiej, usług sprzątania i wywozu odpadów oraz 

innych kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia – zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia. 

10. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

10.1. Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 80 %.  Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę 

brutto dla wszystkich pakietów otrzyma 80 pkt. Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla 

pozostałych ofert zostanie dokonane w oparciu o następujący wzór: 

C = (C min / C x ) x 80 

gdzie: C - liczba punktów w kryterium „Cena” 
 C min - najniższa cena brutto dla wszystkich pakietów spośród złożonych 

ofert 
 Cx - cena brutto dla wszystkich pakietów oferty badanej 

 

 
 

10.2. Kryterium społeczne „zatrudnienie osób społecznie wykluczonych”. Za zatrudnienie przez 

Wykonawcę przy świadczeniu usług na rzecz Zamawiającego osób społecznie wykluczonych, 

Wykonawca otrzyma maksymalnie 20 pkt. Ocena ofert w tym kryterium nastąpi na podstawie 

zsumowania punktów z poniżej tabeli:  

 

 

 



 

Kategoria osób społecznie wykluczonych 

Zapewnienie udziału osoby 

społecznie wykluczonej w realizacji 

zamówienia 

Brak udziału 

osoby społecznie 

wykluczonej w 

realizacji 

zamówienia 

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

4 pkt 0 pkt 

Osoba bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
5 pkt 0 pkt 

Osoba, która uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

3 pkt  0 pkt 

Osoba do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, 

posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia 

5 pkt 0 pkt 

Osoba będąca członkiem mniejszości znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji, w szczególności będącej członkiem mniejszości narodowych i 

etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 

3 pkt 0 pkt 

 

10.3. Sposób oceny ofert. 

Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie wskazanych w pkt. 10 kryteriów oceny ofert. 

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. Wszystkie 

obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający  

i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: 61-8515635 lub drogą elektroniczną e-mail:  

zamowieniapubliczne@rops.poznan.pl z dopiskiem „dot. sprawy nr ROPS.X.3612/3/2020 Zamówienia 

Społeczne - Usługi cateringowe”. Zapytania należy składać pisemnie, faxem lub  formie elektronicznej  

w jednej z wybranych powyżej form. 

 

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

12.1. Ofertę należy złożyć w oryginale, na piśmie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Oferta w postępowaniu ROPS.X.3612/3/2020 na: 

 „Świadczenie usług cateringowych dla Województwa Wielkopolskiego - Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Poznaniu na terenie województwa wielkopolskiego w subregionie 

leszczyńskim (powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, m. Leszno, międzychodzki, 

nowotomyski, rawicki, wolsztyński)” 

Nie otwierać przed dniem: 10 lutego 2020 r., godzina 11.15 
 

mailto:zamowieniapubliczne@rops.poznan.pl


 

w następującej formie: 
 

12.1.1. za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej – w sekretariacie (pok.208)  

w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Poznaniu ul. Nowowiejskiego 11,  

61-731 Poznań 

12.1.2. W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej, zaleca się aby 

koperta „kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. ROPS Poznań 

ul. Nowowiejskiego 11 nr sprawy i termin otwarcia ofert oraz została złożona przez 

kuriera bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

12.1.3. osobiście  w sekretariacie ROPS w Poznaniu przy Ul. Nowowiejskiego 11 w pok. 208. 

12.2. Ofertę należy złożyć do 10.02.2020 r., do godz. 11:00. 

12.3. Otwarcie ofert nastąpi w pok. 316 w ROPS Poznań ul. Nowowiejskiego 11 w dniu 10.02.2020 r. 
o godzinie 11:15 

12.4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane Wykonawcom. 

13. ISTOTNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, 
stanowiącej załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

14. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1: 

Zgodnie z art. 13 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 119/1, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie – Regionalny 

Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego 11, 61-731 Poznań; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych,  tel. 61/8567 340, e-mail: iod@rops.poznan.pl; 

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 pn. „Świadczenie usług 

cateringowych na terenie województwa wielkopolskiego dla Województwa Wielkopolskiego – 

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu dla subregionu leszczyńskiego 

województwa wielkopolskiego”, nr postępowania ROPS.X.3612/3/2020; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp, organy sprawujące 

funkcje nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

w Poznaniu, a także podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora na 

podstawie zawartych umów (w tym podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie 

wykorzystywane przy działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, podmioty 

świadczące usługi pocztowe lub kurierskie);  

5) Pani/Pana 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, a także okres 

                                                           
1 rozporządzenie 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 I 119 z 04.05.2016, str. 1) 

mailto:iod@rops.poznan.pl


 

wynikający z obowiązujących Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu regulacji  

z zakresu archiwizowania dokumentacji; 

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 uPzp;  

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie 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 osobowych2,  

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 RODO3, 

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; 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

c) 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 

15. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wstępny harmonogram 

Załącznik nr 3 - Formularz ofertowy  

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Załącznik nr 5 – Wykaz usług cateringowych 

Załącznik nr 6 – Projekt  umowy z załącznikami 

                                                           
2 skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. 

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 
3  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 


