
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zakup wraz z dostawą zestawów nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie
posiadanych certyfikatów kwalifikowanych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 349 06 91

1.5.8.) Numer faksu: +48 32 349 05 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane
przez nie fundusze

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

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 wraz z dostawą zestawów nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie
posiadanych certyfikatów kwalifikowanych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30f815dc-9773-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000673/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Regionalny zakup nowych lub odnowienie posiadanych certyfikatów kwalifikowanych

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 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.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: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym oświadczenie wstępne, za pośrednictwem
Formularza do złożenia, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. 2. Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż określone w pkt. 1.5.1. SWZ,
odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres Zamawiającego:
zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl – limit wynosi 50 MB. 3. Wykonawca musi posiadać konto na
ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, wycofania
oferty oraz do formularza do komunikacji. 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania plików przekazywanych przy użyciu ePUAP oraz miniPortalu: 4.1. specyfikacja połączenia –
Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 4.2. format danych oraz kodowanie
miniPortal – Formularze dostępnesą w formacie HTML z kodowaniem UTF-8, 4.3. oznaczenia czasu
odbioru danych – miniPortal – wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy, 4.4. integracja z systemem ePUAP jest wykonana z
wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego
wniosek do Zamawiającego, Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zamawiającego automatycznie
generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
(UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest
zawarta informacja o dacie doręczenia. 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dostępnych na ePUAP dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na
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ePUAP. 7. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne, inne niż określone w pkt 1.5.1 SWZ, składane są
przez Wykonawcę e-mailem na adres Zamawiającego: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl W
tytule wiadomości Zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania 060000/271/2/2021-ZAP.
Sposób sporządzenia dokumentów i oświadczeń elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy. 8. Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 1.5.7
SWZ, przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl . 9. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła
kopię odwołania Zamawiającemu pocztą elektroniczną – wyłącznie na adres:
zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl .

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): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych
przedstawiamy poniższe informacje. 1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator
danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO
względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w
szczególności: 1.1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 1.2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 1.3. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą
fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie); 1.4. członka organu zarządzającego
Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 1.5.
osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”, Zamawiający informuje, że: 2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; 2.2.
inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest Inspektor
Ochrony Danych, kontakt: ODO@zus.pl; 2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup wraz z dostawą zestawów
nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów kwalifikowanych, dla
Oddziałów ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz podległych im jednostek
terenowych, znak: 060000/271/2/2021-ZAP; 2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy; 2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy,
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; 2.6. obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 2.7. w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 2.8. posiada Pani/Pan: 2.8.1. na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.8.2. na podstawie art. 16
RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.8.3. na podstawie art. 18 RODO
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prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 2.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2.9. nie przysługuje Pani/Panu: 2.9.1. w związku z
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2.9.2. prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 2.9.3. 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. 3. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień
Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została
zawarta w pkt. 3.7 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 060000/271/2/2021-ZAP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą 544 szt. zestawów nowych certyfikatów
kwalifikowanych oraz odnowienie 612 szt. posiadanych certyfikatów kwalifikowanych dla
Oddziałów ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz podległych im
jednostek terenowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79132100-9 - Usługi uwierzytelniania podpisu elektronicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu w zakresie kryterium ceny
zostanie przeprowadzona wg następującego wzoru: Lp = (Cn/Cob) x 100, gdzie: Lp - liczba punktów,
jakie uzyskała oferta z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, Cn - najniższa cena brutto spośród
badanych ofert, Cob - cena brutto badanej oferty. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z
dokładnością do dwóch miejscpo przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej. Wykonawca
spełni warunek jeżeli posiada wpis do Rejestru kwalifikowanych usług zaufania Narodowego
Centrum Certyfikacji prowadzonego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (art. 4
ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, Dz. U. z
2020 r., poz.1173 ze zm.).

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

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ.

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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach, gdy: 1) nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty; 2) konieczność
zmiany umowy wynika z przyczyny siły wyższej; 3) zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w
art. 455 ustawy Pzp. 2. Zmiana postanowień umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 6. 3. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy
mogą wystąpić obydwie Strony. 4. Strony umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony potwierdzają ten wpływ dołączając do
informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą
dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć w realizacji umowy; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego
lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w
związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń lub decyzji wydanych
przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.); 4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu
lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;6) okoliczności, o których mowa w pkt 1) – 5), w zakresie w jakim dotyczą
one Podwykonawcy. 5. Strony umowy zobowiązane są do stosowania przepisów określonych w
art. 15r ust. 2 – 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.). 6. Nie stanowi
zmiany umowy: 1) zmiana adresu do korespondencji; 2) zmiana numeru rachunku bankowego
Wykonawcy, na który Odbiorca będzie przekazywał płatności wynikające z realizacji umowy; 3)
zmiana osób uprawnionych do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu umowy, o których
mowa w § 3 ust. 1 i 2; 4) zmiany, o których mowa w § 8 ust. 7. 7. Zmiany, o których mowa w ust.
6 dokonywane będą w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują
skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie, z zastrzeżeniem, że zmiana lub wprowadzenie
nowego Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Konsekwencje niedopełnienia tego
obowiązku obciążą Stronę, która nie dopełniła formalności w tym zakresie. 8. Jeżeli którakolwiek
ze Stron nie powiadomi drugiej Strony o zmianie adresu do korespondencji i z tej przyczyny nie
dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia wysłane na ostatnio podany adres,
będą uważane za prawidłowo doręczone.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-19 09:00

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030256 z dnia 2021-04-09

2021-04-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-19 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-18

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030256 z dnia 2021-04-09

2021-04-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi


	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Zakup wraz z dostawą zestawów nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów kwalifikowanych.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ODDZIAŁ W CHORZOWIE
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00001775600127
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
	1.5.2.) Miejscowość: Chorzów
	1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500
	1.5.4.) Województwo: śląskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 349 06 91
	1.5.8.) Numer faksu: +48 32 349 05 80
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30f815dc-9773-11eb-86b1-a64936a8669f
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030256
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000673/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: https://miniportal.uzp.gov.pl
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wobec wytycznych Urzędu Zamówień Publicznych przedstawiamy poniższe informacje. 1. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności: 1.1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 1.2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 1.3. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie); 1.4. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 1.5. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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”, Zamawiający informuje, że: 2.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa; 2.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest Inspektor Ochrony Danych, kontakt: ODO@zus.pl; 2.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup wraz z dostawą zestawów nowych certyfikatów kwalifikowanych oraz odnowienie posiadanych certyfikatów kwalifikowanych, dla Oddziałów ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu oraz podległych im jednostek terenowych, znak: 060000/271/2/2021-ZAP; 2.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy; 2.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy, 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; 2.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 2.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 2.8. posiada Pani/Pan: 2.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 2.8.3. 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; 2.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 2.9. nie przysługuje Pani/Panu: 2.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 2.9.3. 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. 3. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień Publicznych, Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie. Treść oświadczenia została zawarta w pkt. 3.7 Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
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