
Ogłoszenie nr 574740-N-2020 z dnia 2020-08-14 r. 

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy:
Sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Poznańskich

Ośrodków Sportu i Rekreacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej 
Nie 

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami 
grup społecznie marginalizowanych 
Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz 
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi 
do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień 
publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy 
Zakład Budżetowy, krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Jana Spychalskiego  34 , 
61-553  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 357 901, , e-mail 
zp@posir.poznan.pl, , faks 618 334 651. 
Adres strony internetowej (URL): www.posir.poznan.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 



I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za 
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania 
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać 
pod adresem (URL) 
Tak 
www.posir.poznan.pl 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia 
Tak 
www.posir.poznan.pl 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać 
pod adresem 
Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
pocztą, kurierem lub osobiście 
Adres: 
ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa artykułów 
elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji 



Numer referencyjny: ZP.240.32.2020 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu 
do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 
części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 
wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów elektrycznych 
i elektrotechnicznych dla oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w Poznaniu. - 
Wykaz asortymentu składającego się na przedmiot zamówienia wyszczególniony został 
w załączniku nr 1 do Specyfikacji. Ilekroć w załączniku Zamawiający charakteryzuje asortyment 
poprzez podanie nazwy producenta, normy lub opis konkretnego rozwiązania, Zamawiający 
wskazuje, że Wykonawca może zaproponować rozwiązania o charakterze równoważnym do tych 
opisanych w załączniku nr 1 do Specyfikacji. - W przypadku jeżeli w tabeli znajduje się asortyment,
który na dzień upływu składania ofert został/będzie wycofany z użytkowania, Wykonawca 
zobowiązany jest zawrzeć w formularzu cenowym informację/adnotację o wycofaniu danego 
produktu z użytkowania. Produkty wycofane z użytkowania, a wycenione w formularzu cenowym 
nie będą uwzględniane przy ocenie oferty. - Wykonawca będzie realizował dostawy w ciągu dwóch 
dni roboczych, następujących po dniu złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienie 
każdorazowo składane będzie Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Za dni robocze
uważa się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Miejsca 
dostaw artykułów: Dyrekcja ul. J.Spychalskiego 34, Poznań; Oddział Chwiałka ul. J.Spychalskiego 
34, Poznań; Oddział Malta ul. Wiankowa 3, Poznań; Oddział Kasprowicza ul. Wyspiańskiego 33, 
Poznań; Oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy ul. Gdańska 1, Poznań; Stadion Miejski, ul. 
Bułgarska 5/7 Poznań; Camping Hotel Malta, ul. Krańcowa 98, Poznań; Oddział Rataje Os. 
Piastowskie 106 A, Poznań; Oddział Golęcin, ul. Warmińska 1, Poznań; Pływalnia Rataje, Os. 
Piastowskie 55a, Poznań; Oddział Atlantis, Os. Batorego 101, Poznań; Kąpielisko w 
Krzyżownikach, ul. Nad Jeziorem 21, Poznań. - Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór w 
okresie trwania umowy zużytych artykułów elektrycznych przeznaczonych do recyklingu lub 
utylizacji. Koszt odbioru, recyklingu lub utylizacji Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie. 
Odbiór zużytych materiałów winien być potwierdzony kartą przekazania odpadów. - Transport 
przedmiotu zamówienia do miejsca dostaw odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. - 
Wszystkie zamawiane towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, dobrej jakości, posiadać 
instrukcje stosowania w języku polskim oraz jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa, 
muszą posiadać deklaracje zgodności z obowiązującymi w tym zakresie normami, atesty lub 
certyfikaty w zakresie bezpieczeństwa i dopuszczenia do obrotu handlowego. Wykonawca 
przedstawi te dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje 



możliwości składania ofert częściowych. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej. - Wykonawca wymieni na 
swój koszt i ryzyko towar wadliwy maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych, następujących po 
dniu zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego. - Ilości asortymentu określone przez 
Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ mają charakter szacunkowy, a Wykonawcy nie będą 
przysługiwały żadne roszczenia z tytułu zakupu przez Zamawiającego asortymentu w ilości 
mniejszej aniżeli wynika to z załącznika nr 1 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający deklaruje 
zlecenie dostaw asortymentu w okresie obowiązywania umowy w wysokości co najmniej 60 % 
wartości oferty Wykonawcy. - W niniejszym postępowaniu stosuje się procedurę, o której mowa w 
art. 24aa ustawy. - Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa. Wzór umowy stanowi 
załącznik nr 6 do SIWZ. 

II.5) Główny kod CPV: 31531000-7 
Dodatkowe kody CPV: 
Kod CPV
31211310-4

31211300-1
31500000-1

31320000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:  12   lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów 



Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia składają powyższy dokument dla każdego z nich. Wykonawca, który polega 
na zdolnościach innych podmiotów składa powyższy dokument dotyczący tych podmiotów. 



III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
- 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
- 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP 
- 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
- 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 



Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej 
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na 
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 



Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00
Termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty: 



Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień: 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 
Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: oprócz sytuacji przewidzianych w art. 144 
ustawy w następujących przypadkach: - dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie 
danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), - 
dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 
przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 
- dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia 
w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od 
towarów i usług na przedmiot dostaw, - dopuszczalna jest zmiana dotycząca dostarczanego 
przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w sytuacji, gdy nastąpi 
wycofanie danego produktu z produkcji, lub jego zmodyfikowanie bądź udoskonalenie, wystąpi 
przejściowy brak przedmiotu umowy z uwagi na zaprzestanie jego produkcji przez producenta przy 
jednoczesnej możliwości dostarczenia przedmiotu umowy zamiennego o parametrach nie gorszych 
od produktu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż 
wskazana w ofercie; okoliczności o których mowa powyżej Wykonawca musi pisemnie 



udokumentować. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że: - Administratorem Państwa danych osobowych 
są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod 
pocztowy 61-553 Poznań, tel. 61 835 79 01, e-mail: sekretariat@posir.poznan.pl (dalej: my). 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”, telefonicznie pod 
numerem 61 835 79 17 lub mailowo na adres: iod@posir.poznan.pl - Cel przetwarzania Państwa 
danych oraz podstawy prawne Będziemy przetwarzali Państwa dane w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa artykułów 
elektrycznych i elektrotechnicznych na potrzeby Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji w 
Poznaniu” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze) w związku z: obwiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, rozporządzeniem
Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, obowiązującymi nas przepisami archiwalnymi. - Komu 
przekazujemy Państwa dane? Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom 
(zwracającym się do nas w trybie dostępu do informacji publicznej) gdyż co do zasady 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne – z wyłączeniem szczególnych 
przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku podpisania z 
Państwem umowy Państwa dane (nazwa firmy) zostaną umieszczone w ogólnodostępnym rejestrze 
umów w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Poznania. W niektórych sytuacjach mamy prawo 
przekazywać Państwa dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać nasze usługi. 
Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy w 
szczególności: - na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez nas systemów 
informatycznych, - na korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej archiwizacji (tzw. hosting 
poczty elektronicznej). Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak 
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia
technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcami Państwa danych może być także firma (podmiot 
przetwarzający) z którą zawrzemy umowę na niszczenie dokumentów archiwalnych. Odbiorców 
wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności pozyskanych w takich okolicznościach 
wszelkich danych, w tym danych osobowych. Ponadto odbiorcą Państwa danych mogą być 
podmioty publiczne, które wykonują zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz 
bank przez który będziemy Państwu przekazywać środki finansowe (w przypadku podpisania z 
Państwem umowy). - Okres przechowywania danych Państwa dane po zrealizowaniu celu 
pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla 
celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. - 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych Mają Państwo: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących**; - na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa 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****; Nie przysługuje Państwu: 
- 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 
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa 
danych osobowych narusza przepisy RODO. - Obowiązek podania danych Obowiązek podania 
przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. - Przekazywanie 
danych poza Europejski Obszar Gospodarczy W związku z jawnością postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw  spoza EOG – z 
wyłączeniem szczególnych przypadków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. * 
RODO - 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. ** Wyjaśnienie: W 
przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO wymagałoby 
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 lub daty 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. *** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do 
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. **** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 
członkowskiego. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-08-24, godzina: 11:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu 
> 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Z. up. Dyrektora

/-/ Piotr Marszałek

I Z-ca Dyrektora POSIR

Sporządził: 

Filip Waligóra, ZP

tel. 61 835 79 07


