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Siemiatycze dnia 23.05.2022r 

 
 
 
Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach rynkowych Zamawiający ogłasza konsultacje rynkowe, 

o którym mowa w art. 84 prawa zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych, opublikowana Dz.U.2021. poz. 1129), 

W ramach konsultacji  planowanego zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług 
cateringowych w zakresie całodobowego żywienia dla SPZOZ w Siemiatyczach” 

 
 

Wszyscy zainteresowani wstępnym konsultacjami rynkowymi powinni złożyć druk zgłoszeniowy 
stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu oraz przesłać go w określnym poniżej terminie na wskazany 

adres poczty elektronicznej  z uwzględnieniem dokumentów z pkt 7 ppkt. 4) 
 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. 
Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze.  
 

2. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKYU PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE 
KONSULTACJI  

 
Krzysztof Prrochowicz; Paweł Kosiński e-mail: zamowienia.poubczline@spzosiemiatycze.pl   
Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany adres email 
 

3. PODSTAWA PRAWNA Wstępne konsultacje rynkowe prowadzony jest na podstawie art. 84 
Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem 
przeprowadzania Wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej 
Zamawiającego. stanowiącym integralną część niniejszego ogłoszenia. 

 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI  
 

1. Żywienie pacjentów w podmiocie leczniczym (SP ZOZ Siemiatycze) zgodnie z wytycznymi i 
zaleceniami  Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz podstaw prawnych regulujących 
te kwestie ( ustawa o bezpieczeństwie żywności, posiadany HACCP, GMP i GHP itp…), ze 
szczególnym uwzględnieniem dostarczania posiłków w formie cateringowej. 

2. Ustalanie jadłospisów dekadowych i dziennych  z oznaczeniem kaloryczności posiłku, udziału 
procentowego w posiłkach: białek, węglowodanów , tłuszczy , alergenów  i witamin do 
poszczególnych diet. 

3. Omówienie sposobu dostarczania i porcjowania posiłków w oddziale u zamawiającego. 
4. Kwalifikacje personelu świadczącego usługę (kucharzy itp…). 
5. Próba oszacowania zamówienia  biorąc pod uwagę wymagania zamawiającego i aktualne 

sytuacje rynkowe, w tym możliwości wykonawcy.  
6. Omówienie możliwości wykonania zamówienia wykonawcy przy świadczeniach usługi 

cateringowej z uwzględnieniem wymagań pkt 1 oraz pozostałych wymagań zamawiającego 
nie wynikających z ogłoszenia, a wynikłych w toku prowadzonych konsultacji 

7. Omówienie warunków udziału w postepowaniu w tym wymogów wynikłych z usług 
cateringowych. 

8. Omówienie i próba oszacowania zamówienia biorąc pod uwagę wymagania zamawiającego 
oraz aktualne sytuacje rynkowe, w tym możliwości wykonawcy rzy świadczeniu usługi 
 

5. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI  

1) Wstępne konsultacje prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy PZP.  

2) Uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych może być osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej „Podmiot”). 
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3) Warunkiem udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych jest przesłanie zgłoszenia do 
udziału w konsultacjach, zawierającego: informacje identyfikujące Podmiot, jego dane 
kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie posiada w obszarze przedmiotu 
konsultacji. 

4) Zamawiający może dopuścić do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych także 
podmioty, które przesłały zgłoszenie po terminie, o ile stwierdzi, że ich udział w konsultacjach 
wniesie znaczny wkład w osiągnięcie celu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych. 

5) Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim i mają charakter jawny, z 
zastrzeżeniem „Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”. Do 
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia 
na język polski.  

6) Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie jednego lub więcej spotkań z 
Uczestnikami, prowadzonych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego w komunikatach publikowanych na stronie internetowej 
Zamawiającego, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie 
przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników. 

7) Wstępne konsultacje rynkowe będą prowadzone do czasu osiągnięcia ich celu, z 
zastrzeżeniem pkt 8.  

8) O zakończeniu prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający poinformuje 
wszystkie podmioty, które przed ich zakończeniem zgłosiły wolę udziału w konsultacjach oraz 
opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zakończenia konsultacji na każdym ich etapie lub odwołania konsultacji bez podania 
przyczyny. 

9) Uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych jest nieodpłatne, uczestnikom nie 
przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w konsultacjach. 
 

6. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH 
 

1) Podmioty zainteresowane udziałem we wstępnych konsultacjach rynkowych, przesyłają 
zgłoszenie zawierające informacje identyfikujące, dane kontaktowe w szczególności telefon i 
adres poczty elektronicznej, oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze 
przedmiotu konsultacji.  

2) Zgłoszenia nalezy składać: za pośrednictwem poczty elektronicznej na dres 
zamowienia.publiczne@spzozsiemiatycze.pl   

3) Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 27 maja  2022r  

4) Do zgłoszenia należy dołączyć: 
a. KRS bądź CEIDG 
b. Pełnomocnictwo jeżeli z dokumentów rejestrowych nie wynika podstawa do reprezentacji 

Wykonawcy. 

5) Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych Podmioty, które 
charakteryzować będzie różne doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, 
Zamawiający pozostawia sobie prawo do dopuszczenia do konsultacji tylko wybranych 
Podmiotów. 
 

7. Informacja RODO 
1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest SPZOZ w 

Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze; 
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, za pośrednictwem adresu e-mail: 
Iodo@spzozsiemiatycze.pl;.  

3. Dane osobowe takie jak imię, nazwisko, nazwa, adres siedziby/korespondencyjny, telefon, adres 
mail będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz w celu archiwizacji.  

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 
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 z 2016, nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej 
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RODO) stanowi ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, 
poz. 1129 z późn. zm. – dalej PZP), wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa 
z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 164 
z późn. zm.).  

5. Dane osobowe będą ujawniane pozostałym Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym z 
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom 
przetwarzającym dane na podstawie zawartych z Zamawiającym umów.  

6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a 
następnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, 
począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu 
obowiązywania umowy. Okresy przechowywania dokumentacji dotyczą również Wykonawców, 
którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi 
Wykonawcami umowy).  

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:  
- dostępu do danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do 
danych 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;  
- sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach RODO. 
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych 
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo: 
- usunięcia danych osobowych; 
- żądania przeniesienia danych osobowych. 
9. W odniesieniu do podanych danych osobowych Wykonawcy, decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany. 
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić 

Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności 
Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. 

 

 

 
Dyrektor SP ZOZ  
Andrzej Szewczuk 


