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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO  

POSTĘPOWANIA: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Strumieniu 

ul.1 Maja 18 

43-246 Strumień 

NIP: 548-10-50-272 

REGON: 072357039 

Poczta elektroniczna [e-mail]:   mops@um.strumien.pl 

Strona internetowa zamawiającego [URL]:  http://mops.strumien.pl/ 

Nr telefonu : 33 857 14 62  

Adres skrzynki epuap: /018x5wqlrn/SkrytkaESP 

e-mail: mops@um.strumien.pl 

adres strony internetowej: 

http://mops.strumien.pl/ 

 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY                                

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

http://mops.strumien.pl/ 

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. 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”, informuję, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Strumieniu 1-go Maja 18, 43-246 Strumień, tel. 33 857 14 62, mops@um.strumien.pl 

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych – Paweł Kajstura tel. 603 850 154 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia 

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych 

procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;  

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień 

publicznych;  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 
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zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy a w przypadku postępowań finansowanych ze środków 

pozabudżetowych - okres przetwarzania danych jest zgodny z kategorią archiwalną 

dokumentacji postępowania  

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

6) Każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie  

lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego posiada:  

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących,  

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu 

oraz jego załączników,  

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  

w art. 18 ust. 2 RODO przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej  

lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego,  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO;  

7) 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.  
* Prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania  

ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prawnej innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego UE lub państwa członkowskiego.  

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 

wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane zostaną przekazane 

Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający bezpośrednio 

pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie  

co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  

3. Wykonawca poprzez fakt złożenia oferty oświadcza, że posiada prawo do przetwarzania  

i udostępnienia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w  Strumieniu danych osobowych 

osób, których dane zamieścił w dokumentach składanych przy ubieganiu się oraz przy realizacji 

niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

4. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  
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5. Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na jej podstawie. 

 

IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019,  z późn. zm.), 

zwaną dale ustawą Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać 

wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 

bez przeprowadzenia negocjacji.  

2. Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz 

przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

V. INFORMACJA, CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZY- 

STNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI: 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

 

VI . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług opiekuńczych na terenie Miasta Strumień, 

(na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) w miejscu 

zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, zgodnie 

z  zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

85 31 11 00 – 3   Usługi opieki społecznej dla osób starszych 

85 31 12 00 – 4   Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

85 31 21 00 – 0   Usługi opieki dziennej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych o których mowa w art. 7 pkt. 15 

Ustawy. 

Powody niedokonania podziału: Zakres zamówienia jest możliwy do zrealizowania przez 

jednego Wykonawcę, nie jest skomplikowany, nie wymaga specjalistycznych uprawnień ani 

szczególnego doświadczenia w realizacji tego typu usług. Brak podziału nie ogranicza 

konkurencji na rynku ani nie utrudnia dostępności do zamówienia. Podział zamówienia na 

części wiązałby się ze zwiększeniem kosztów dla Zamawiającego (efekt skali), trudnościami 

technicznymi w realizacji kilku umów o tym samym przedmiocie zamówienia oraz 

koordynacją działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne elementy 

zamówienia. Taki podział mógłby zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 

 

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 

 

1. Świadczenie usług opiekuńczych przez co najmniej 4 (cztery) osoby (opiekunów) na terenie 

Miasta Strumień dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w 

miejscu ich zamieszkania.   
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2. Usługi mają być świadczone w dni robocze, w dni świąteczne i wolne od pracy, a także – w 

uzasadnionych stanem zdrowia podopiecznego przypadkach – w godzinach nocnych. 

3. Liczba godzin świadczonych usług uzależniona będzie od rodzaju usług, liczby podopiecznych i 

ich potrzeb i zmieniać się będzie w okresie trwania umowy. 

4. Szacunkowa, ustalona na podstawie danych za miesiące poprzednie: 

• liczba osób, korzystających z usług opiekuńczych w jednym miesiącu: 21 osób (dwadzieścia 

jeden),  

• liczba godzin miesięcznie: 550 (pięćset pięćdziesiąt)   

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

znacznej zmiany liczby osób korzystających z usług opiekuńczych w okresie 

obowiązywania umowy. 

 

Z uwagi na wysoką, szacowaną liczbę godzin miesięcznie usługę opiekuńczą powinno 

realizować co najmniej 5 opiekunów.  

 

5. Wykonawca zapewni kontakt osobisty pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac 

wszystkich osób wykonujących przedmiotowe zadanie z merytorycznie odpowiedzialnymi 

pracownikami Zamawiającego w wymiarze nie mniejszym niż dwa razy w tygodniu roboczym 

po dwie, ciągłe godziny. Spotkania z pracownikiem Wykonawcy odbywać się będą w siedzibie 

Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez Strony w godzinach pracy MOPS w 

Strumieniu. 

6. ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH UZALEŻNIONY JEST OD POTRZEB 

PODOPIECZNEGO I  OBEJMUJE: 

1) Zakupy artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym, 

prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydawanych pieniędzy 

2) Przygotowanie posiłków 

3) Dostarczenie posiłku 

4) Pomoc przy spożywaniu posiłku lub karmienie podopiecznego 

5) Utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa 

domowego codziennego użytku, służącego podopiecznemu 

6) Utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych 

7) Zmiana bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka 

8) Pranie bielizny osobistej, pościelowej oraz odzieży podopiecznego 

9) Pomoc w utrzymaniu higieny podopiecznego i utrzymanie czystości  ciała 

10) Organizowanie spacerów 

11) Podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań oraz pomoc w zaspakajaniu potrzeb 

duchowych (dostarczanie prasy, książek, czytanie, organizowanie kontaktów sąsiedzkich), 

podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem i rodziną 

12) Załatwianie spraw urzędowych, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, pomoc w 

dostępie do różnych instytucji, składanie wniosków o dodatek mieszkaniowy, regulowanie 

opłat mieszkaniowych, składanie wniosku o orzeczenie stopnia niepełnosprawności 

13) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego 

14) Palenie w piecu w pomieszczeniu użytkowanym przez klienta, przynoszenie węgla 

15) Mycie okien (raz na cztery miesiące) 
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7. Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych jest określany indywidualnie 

w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny jest zawarty pomiędzy osobą potrzebującą 

wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą 

usługi opiekuńcze oraz podmiotem realizującym usługi opiekuńcze. Dopuszcza się 

podpisanie kontraktu przez opiekuna faktycznego osoby będącej odbiorcą usług, jeżeli stan 

zdrowia tej osoby nie pozwala na świadome zawarcie kontraktu, a nie ma ona opiekuna 

prawnego.  

8. Usługa świadczona w miejscu zamieszkania Uczestników na terenie gminy  Strumień, woj. 

śląskie. Usługa opiekuńcza jest świadczona w miejscu pobytu osoby potrzebującej wsparcia 

z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. 

9. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych uwzględnia podmiotowość odbiorców usług, w 

tym respektowanie prawa do poszanowania i ochrony godności, intymności, w szczególności 

w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej i pielęgnacji oraz poczucia 

bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych. Organizacja świadczenia usług opiekuńczych, w 

tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osób 

będących odbiorcami usług, jak i osób świadczących usługi. Jeśli konieczne jest np. 

dźwiganie osoby unieruchomionej, osobie świadczącej usługi opiekuńcze powinien być 

zapewniony sprzęt wspomagający lub pomoc drugiej osoby. 

10. Podmiot realizujący usługi opiekuńcze zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i 

właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu, 

poprzez właściwe ustalenie z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze godzin oraz 

zleconego wymiaru i zakresu usług. 

11. Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług (opiekuńcze). 

Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub 

dojścia do miejsca świadczenia usług - 1 godzina oznacza 60 min. 

12. Podany czas pracy jest czasem elastycznym, będzie wykorzystywany zgodnie  z potrzebami 

Uczestników, w oparciu o przeprowadzone wywiady pogłębione  (także w weekendy, 

wieczorami itp., 7 dni w tygodniu) 

13. Sposób dokumentacji usługi: Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i 

elektronicznej - obejmuje prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez 

Zamawiającego, w tym prowadzenie dziennika czynności opiekuńczych - zawierającego 

ewidencję wykonania zleconych czynności zgodnie z zał. przekazanymi przez MOPS- zał. nr 

8. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

 

Od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

VIII. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu, 
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2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.  

2. Na podstawie art. 112 Ustawy Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

 

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie. 

 

2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

odrębnych przepisów 

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie. 

 

3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie ustanawia warunku w tym zakresie. 

 

4. zdolności technicznej lub zawodowej: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania kadrą niezbędną do realizacji usług społecznych 

określonych w niniejszym postępowaniu, tj.: personelem posiadającym odpowiednią wiedzę, 

doświadczenie i kompetencje w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania 

opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, w liczbie co najmniej 4 (czterech) osób  

(opiekunów). 

 

Wymagania dla osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług opiekuńczych, o których 

mowa w Rozdziale VI: 

a) posiadanie dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: 

asystent osoby niepełnosprawnej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 227), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub 

b) posiadanie  co najmniej 12 – miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w zakresie 

usług opiekuńczych np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom starszym 

i/lub niepełnosprawnym w formie wolontariatu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

c) posiadanie biegłej znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,  

d) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw 

publicznych, 

e) dysponowanie stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie ww. usług, 

f) posiadanie odpowiednich predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji personalnych  

i społecznych tj.: empatia, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, 

umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 

g) konieczność zapewnienia ciągłości realizacji usługi oraz nie podleganiu wymianie na inną 

osobę w trakcie realizacji zamówienia, z wyjątkiem sytuacji losowych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego, 

h) Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie 

może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane  

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,  

i) Wykonawca/każda z osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia nie 
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może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 

– 164 K.K.), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-194 K.K.), przestępstwo przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 K.K.), przestępstwo przeciwko rodzinie i 

opiece (art. 206 – 208, 210-211a K.K.), przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów 

(art. 270 – 277 d K.K.), przestępstwo przeciwko mieniu (art. 278 – 282 K.K.), 

 

W przypadku warunków określonych w lit. a i b wystarczy spełnienie jednego z nich, co do 

warunków określonych w lit. c – i muszą być spełnione łącznie. 

 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Zamawiający żąda:  

1) od Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą  

-  wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji świadczenia usług opiekuńczych wraz 

z informacją na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do 

wykonywania usług o których mowa w  lit. a i b ww. wymagań oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (według wzoru wykazu określonego w  Załączniku nr 5  do SWZ), 

będącego podmiotowym środkiem dowodowym,  

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru określonego  

w Załączniku nr 3 do SWZ).  

 

2) od Wykonawców będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej  

żąda oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru określonego w 

załączniku nr 4 do SWZ). 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp tj. Wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 

2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
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przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub 

przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w 

przepisach prawa obcego; 

2) 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, o którym 

mowa  

w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną  

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali 

te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia 

konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 4,5,7 ustawy 

Pzp, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) 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 dowodów; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło 

do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub 
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realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.  

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie 

pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie 

współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub 

Zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 

szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 

postępowanie Wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4, są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 

Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności wskazane w ust. 4, nie są wystarczające do wykazania 

jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

6. Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w rozdziale X SWZ.  

 

X. INFORMACJA O OŚWIADCZENIU WSTĘPNYM, PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH, OŚWIADCZENIACH, DOKUMENTACH WYMAGANYCH PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert: 

1) nie podlega wykluczeniu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3a SWZ (dla 

Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4a SWZ (dla Wykonawców będących osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności  gospodarczej),  

2) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII INFORMACJE 

O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU do SWZ – według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 SWZ (dla Wykonawców prowadzących działalność 

gospodarczą) lub według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 SWZ (dla Wykonawców 

będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności  gospodarczej). 
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2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w ust. 1 lub są one niekompletne lub 

zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez 

względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

3. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, 

o których mowa w ust. 1. 

4. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do 

oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – 

według wzoru oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. Oświadczenie to jest 

podmiotowym środkiem dowodowym. Ponadto przedkładają pełnomocnictwo, o którym mowa 

w Rozdziale  XIII SWZ.  

6. Wykonawca wraz z ofertą przekłada – jeśli dotyczy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp ) – według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ 

7. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 3 dni od dnia wezwania) następujących 

dokumentów: (aktualnych na dzień złożenia): 

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę (prowadzącego działalność gospodarcza do 

realizacji zamówienia) wraz z informacją na temat ich wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania usług oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 

do SWZ, stanowiący podmiotowy środek dowodowy,  

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału  

w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych 

środków dowodowych w tym zakresie. 

8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, wskazanych w SWZ. 

9. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te 

powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 

10. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

11. Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 

je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 8.1 SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

12. Jeżeli Wykonawca nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub są one niekompletne lub 
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zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez 

względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

13. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie podmiotowych środków dowodowych nie może służyć 

potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. 

14. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

podmiotowych środków dowodowych. 

15. Jeżeli złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 

informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o 

przedstawienie takich informacji lub dokumentów. 

16. Oświadczenia o których mowa w ust. 1 składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

17. Podmiotowe środki dowodowe sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem 

rodzaju przekazywanych danych. 

18. Podmiotowe środki dowodowe przekazuje się wg następujących zasad: 

1) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument elektroniczny przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się ten dokument elektroniczny; 

2) w przypadku, gdy zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej przez 

upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby - przekazuje się cyfrowe 

odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

3) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać 

również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności 

bezpośredniego dostępu do oryginału, 

4) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5) w przypadku, gdy nie zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
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Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby a sporządzono je jako dokument w postaci papierowej i opatrzono 

własnoręcznym podpisem - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej,  

6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków 

dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego 

odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz. 

Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 

19. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z 

opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

20. Oświadczenia wskazane w SWZ i podmiotowe środki dowodowe przekazuje się środkiem 

komunikacji elektronicznej wskazanym w rozdziale  XIV SWZ. 

21. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem 

na język polski. 

22. Dokumenty elektroniczne muszą spełniać łącznie następujące wymagania: 

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 

na informatycznym nośniku danych; 

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; 

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą 

wydruku; 

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 

lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  

2. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
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zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa wraz z ofertą, zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy PZP zobowiązanie 

podmiotu udostępniającego zasoby (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ) 

do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4 potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w 

terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w 

Rozdziale X SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające 

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego 

zasoby, zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o 

którym mowa w niniejszym ustępie lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez 

względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania.  

XII. PODWYKONASTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy tylko w sytuacjach 

losowych wywołanych siłą wyższą i powyższe wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.  

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi 

wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu 

podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w 

tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
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podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. 

Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż 

zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

6. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego 

podwykonawcy.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego 

(w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o powyższych podstawach wykluczenia) 

zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia.  

 

XIII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO  

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki  

cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika  

z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z 

ofertą stosowne pełnomocnictwo - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile 

upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do 

oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą 

nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców 

występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika). 
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5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw 

wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie 

może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy 

wykluczenia. Powyższe oznacza, iż: 

1) oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego 

warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone 

łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika 

występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 

6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 

XIV. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 

UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 

WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 

ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 

KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ  

 

1. Wymagania ogólne: 

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  

2) Zamawiający zaleca składanie wszelkich dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na 

adres e- mail: mops@um.strumien.pl  za wyjątkiem oferty, która musi zostać przekazana 

zamawiającemu  za pomocą miniPortalu i ePUAP 

3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Mariola Florek tel. 33 857 14 62. email: mops@um.strumien.pl 

Ewa Maciąg, tel. 33 857 14 61 email: mops@um.strumien.pl 

4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma 

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady 
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składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i 

organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca 

zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. 

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę 

akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i 

SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez 

użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa 

tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z 

urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu 

miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych 

oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: 

- specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2, 

- format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8, 

- oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane 

zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy, 

- integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu 

ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, 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. 

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

- Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0, 

- Mozilla Firefox od wersji 15, 

- Google Chrome od wersji 20. 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB.  

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8) Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

8. Składanie ofert:  

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców 

na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem.  

2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 
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użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  

5) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje 

je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem 

polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

6) Do oferty należy dołączyć dokumenty w zakresie wskazanym w Rozdziale X SWZ, w 

tym oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi 

ofertę. 

7) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.  

8) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany 

w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

9) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty.  

 

9. Składanie dokumentów innych niż oferty oraz oświadczenia, o których mowa  

w Rozdziale X  SWZ:  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert i oświadczeń 

wskazanych w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 6 SWZ,  które mogą być przekazywane jedynie w sposób 

wskazany w Rozdziale XIII ust. 2 pkt 6 SWZ)  odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: 

a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz 

udostępnionego przez miniPortal; 

b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: mops@um.strumien.pl. 

Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w 

formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten 

adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas 

trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski 

przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały 

doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią. 

2) w przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w powyższym pkt 1 lit. a dokumenty 

elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 

załączniki,  

3) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą 

poczty elektronicznej, na wskazany w SWZ adres poczty elektronicznej zamawiającego,  

4) sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody 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 
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konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

10. Wymagania w zakresie formatu danych, w jakim przekazywane są dokumenty:  

1) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w 

art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, 

oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, 

zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy 

z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 

66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych,  

2) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 4 pkt 1 , przekazywane w 

postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany 

bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o 

których mowa w § 3 ust. 1. 

11. Do niniejszego postępowania znajduje zastosowanie Rozporządzenie 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 (Dz. U. poz. 

2452).  

 

XV. OSOBY UPRAWNIONE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO DO KOMUNIKOWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

Mariola Florek tel. 338571462. email: mops@um.strumien.pl 

Ewa Maciąg, tel. 338571461 email: mops@um.strumien.pl 

 

XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 

związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą 

zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust.2 wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 
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XVII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1  do SWZ. 

3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:   

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X SWZ:  

a) o nie podleganiu wykluczeniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (dla 

Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) do SWZ lub Załącznik 

nr 4 do SWZ (dla Wykonawców będących osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej),  

b) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego 

Załącznik 3a (dla Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą) lub 

Załącznik 4a do SWZ (dla Wykonawców będących osobami fizycznymi 

nieprowadzącymi działalności gospodarczej),    

2) dokumenty, oświadczania wskazane w Rozdziale X SWZ (dot. INFORMACJA O 

OŚWIADCZENIU WSTEPNYM, PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH, OŚWIADCZENIACH, 

DOKUMENTACH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, 

3) potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu 

udostępniającego zasoby: 

a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub 

podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda 

złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru; 

b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia 

dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane 

umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, 

której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których 

mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego 

zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu 

potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (jeżeli dotyczy). 
 

4. Pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 4 składa się pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym lub w formie elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w 

formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 

lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.),   z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 

ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
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właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub innego dokumentu 

wykazującego podstawę do reprezentacji.  

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one 

być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

10. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

11. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania. 

3. Ofertę należy złożyć do dnia 13 grudnia 2021 r. do godziny 10:00 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 

5. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XIX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:  

 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem 

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr  1  do SWZ.  

2. Cena  brutto podana w Formularzu Ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej 

SWZ.  

3. Wskazana w ust. 2 cena stanowi wynagrodzenie całkowite Wykonawcy (wynagrodzenie 

brutto brutto) i uwzględnia wszystkie koszty i składki przewidziane przepisami prawa, w tym 

składki na ubezpieczenie społeczne, składkę zdrowotną, składki na Fundusz Pracy, składki na 

fundusz wypadkowy podatek,  wszelkie opłaty/wpłaty na PPK (wynikające z ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych), których obowiązek zapłaty 

wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz 

Zamawiającego ( tj. płaca Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony 

Zamawiającego). Wykonawca składa do Zamawiającego informację dotyczącą PPK, o 

którym mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych) w dniu podpisania umowy.  

4. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 

wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

 

XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Nr kryterium Opis kryterium oceny  Waga kryterium Znaczenie  

1 Cena  60% 60 punktów  

2 Doświadczenie   40% 40 punktów  

 

2. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 

punktów.  

3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór  
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1 Cena  

Liczba punktów= Cn/Cb x 100 x 60%, gdzie: 

- Cn- najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych 

- Cb- cena oferty badanej 

- 60% - waga kryterium 

2 Doświadczenie, w świadczeniu usług opiekuńczych przez opiekuna, będzie 

oceniane na podstawie wykazu osób skierowanych do realizacji zadania /usług. 

Liczba miesięcy doświadczenia w zakresie usług opiekuńczych dotyczy osoby 

świadczącej usługi opiekuńcze, a nie Wykonawcy jako osoby prawnej. 

Zamawiający przyzna punktację osobie posiadającej doświadczenie w 

świadczeniu usług opiekuńczych. Kadra Wykonawcy powinna liczyć co 

najmniej 4 osoby (opiekunów).  

 

Minimalny okres doświadczenia poszczególnych opiekunów musi wynosić nie 

mniej niż 12 miesięcy liczone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie. Za spełnienie tego warunku przyznawane jest 0 punktów. Brak 

wykazania 12-miesięcznego doświadczenia przez poszczególnych opiekunów 

lub wykazanie krótszego doświadczenia niż minimalny okres określony przez 

Zamawiającego, spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. 

 

Wykonawca musi wykazać doświadczenie co najmniej 4 osób.  Punktacja 

będzie przyznawana dla każdej osoby (opiekuna) wg następującego schematu: 

 

- doświadczenie do 12 miesięcy – 0 punktów 

- powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy - 2 punkty 

- powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy - 4 punkty 

- powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy - 8 punktów 

- powyżej 30 miesięcy - 10 punktów  

 

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium dla jednego Wykonawcy wynosi 

40 i stanowić będzie sumę punktów przyznanych opiekunom od 1 do 4.  

 

4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów w wyniku oceny ofert. 

5. Kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia w świadczeniu usług opiekuńczych 

weryfikowane będzie na podstawie informacji złożonych w formie oświadczenia  przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.  

 

XXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 
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1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

 

XXII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY: 

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie 

art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy. 

 

XXIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻTEGO WYKONANIA 

UMOWY  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XXIV. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH 

OBCYCH 

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie w walucie polskiej (PLN). 

 

XXV. OFERTY WARIANTOWE 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej ani nie wymaga złożenia oferty 

wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób 

wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.  

 

XXVI. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH  

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.  

 

XXVII. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA  

1. W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę 

przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być 

one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

2. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je 
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w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

 

XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XXIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy Pzp.  

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony 

prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i 

Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania 

konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 

zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej 

albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 

terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony  

w lit. a. 

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia 

na stronie internetowej. 

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku 

zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne. 

9. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo 

takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu 

zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o 

wyniku postępowania, 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo zamieścił  

w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie 

zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo 

zamówienia z wolnej ręki. 

10. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu 

oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko 

przedstawiciela (przedstawicieli); 

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub 

NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w 

innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą 

fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania; 
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5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na 

podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie 

odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

11. Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; dokument 

potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

12. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych. 

 

XXX. KLAUZULA SPOŁECZNA – KLAUZULA PRACOWNICZA WYMAGANIA  

W ZAKRESIE ZATRUDNIANIA PRZEZ WYKONAWCĘ PROWADZĄCEGO 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  LUB PODWYKONAWCĘ OSÓB NA PODSTAWIE 

STOSUNKU PRACY 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (prowadzącego działalność gospodarczą)  

lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26  

czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) osób wykonujących 

usługi opiekuna.  

2. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 oraz uprawnienia Zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem osób,      o 

których mowa w ust. 1 oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały opisane w 

projektowanych postanowieniach umownych – wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

3. Klauzula opisana w niniejszym rozdziale nie dotyczy Wykonawców będących osobami fizycznymi 

nie prowadzącymi działalności gospodarczej.  

 

XXXI. INFORMACJE DODATKOWE 
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1. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej  

lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których 

mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach 

obcych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej  

w art. 93 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

Załączniki do SWZ:  

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2.  

3. Oświadczenia Wykonawcy (prowadzącego działalność gospodarczą): 

1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 

2) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3a.  

4. Oświadczenia Wykonawcy (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej):  

1) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4,  

2)  o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4a.  

5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 5.  

6. Projekt umowy – załącznik nr 6.  

7. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik 

nr 7.  

8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 8.  

 


