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1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

z siedzibą: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7 

www.gopskozminek.pl 

telefon: (62) 76-38-604, e-mail: gopskozminek@post.pl 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
Adres skrytki elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /GOPSKozminek/SkrytkaESP  
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

oraz www.bip.kozminek.pl. 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w trybie 

podstawowym określonym w art. 275 pkt 1) ustawy.  

2. Przedmiotem zamówienia jest usługa. Wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego (wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty 23 969 275 zł). 
 

3. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

4. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Część ogólna 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie: 

- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021, poz. 2268 z późn. zm.), 

- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), 

- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku, o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020r, poz. 685) 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Koźminek w 2022r. m.in. dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem 

mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych 

zamieszkałych na terenie gminy Koźminek (w miejscu zapewnionym przez wykonawcę lub w uzasadnionych 

przypadkach w mieszkaniu świadczeniobiorców), którym Zamawiający przyznał te usługi stosowną decyzją 

administracyjną. 

Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi: 

1. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych został określony w § 2 Rozporządzenia w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z  2005r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm. ) i obejmuje:  

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb  życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów 

umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w 

codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak : 

- samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętności 

utrzymania i prowadzenia domu, 

- dbałość o higienę i wygląd, 

- utrzymanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością 

lokalną, 

- wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, 

- korzystanie z usług różnych instytucji; 

b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, 

wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 

- ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, 

- doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca 

pomoc w formie specjalistycznych usług, 

- kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi 

- współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: 

- w uzyskaniu  świadczeń socjalnych, emerytalno- rentowych, 

- w wypełnianiu dokumentów urzędowych , 

d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: 

- w szukaniu informacji  o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w 

szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, 

środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, 

- w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, 

- w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, 

- w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 

e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: 

- nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, 

- pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, 

- zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;  

2) Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,  

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 

c) pomoc w wykupieniu lub zamawiania leków w aptece,  

d) pilnowanie  przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,  

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków pomoc w użyciu środków pomocniczych i 

materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;   

3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (tj.  Dz.  U.  z 2021r. poz. 1285 ze zm.) 

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 

b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjno – 

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych 

usług; 

4) Pomoc mieszkaniowa, w tym: 

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 

c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5) Zapewnieniu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i 

rewalidacyjno - wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania 

dostępu do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 2020r. poz.685 ze zm.) 

 

2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi rozumie się świadczenie usług 

polegających w szczególności na : 

a) Rehabilitacja fizyczna i  usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.) 

- zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 
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- współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno- 

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych 

usług;  

b) Zapewnieniu  dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i 

rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu 

do zajęć, o których mowa w art.7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. 

U. z 2020 r. poz.685 ze zm. ). 
 

2. Część szczegółowa 

Przedmiotowe usługi obejmują : 

- rehabilitację ruchową –  szacunkowa liczba świadczeń wynosi 1.122 godzin w okresie realizacji zamówienia, 

- terapię logopedyczną –  szacunkowa liczba świadczeń wynosi 68 godzin w okresie realizacji zamówienia, 

- terapię neurologopedyczną –  szacunkowa liczba świadczeń wynosi 102 godzin w okresie realizacji 

zamówienia, 

- integrację sensoryczną –  szacunkowa liczba świadczeń wynosi 204 godzin w okresie realizacji zamówienia. 

Liczba godzin świadczenia usługi może ulec zmianie. 

Zamówienie zostało podzielone na 2 części z czego każde stanowi odrębną całość. Wykonawca może złożyć 

ofertę na dowolnie ilość wybranych części lub na wszystkie części. Każda część będzie oceniana oddzielnie. 
 

Część 1 

Na przedmiot zamówienia dla części 1, składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, 

cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w miejscu zapewnionym 

przez wykonawcę (na terenie  miasta Kalisza) lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu 

świadczeniobiorców polegających na: 

- rehabilitacji fizycznej i usprawnianiu w różnych formach terapii zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 

nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.) 

Szacunkowa liczba świadczeń dla tej części wynosi 1.122 godzin w okresie realizacji zamówienia. 
 

Część 2 

Na przedmiot zamówienia dla części 2, składa się wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych 

oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i młodzieży z 

zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, 

cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w miejscu zapewnionym 

przez wykonawcę (na terenie  miasta Kalisza) lub w uzasadnionych przypadkach w mieszkaniu 

świadczeniobiorców polegających na: 

a) uczeniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:  

-kształtowaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowaniu do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzeniu treningów umiejętności 

samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieraniu, także w formie asystowania w codziennych 

czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: samoobsługa, dbałość o higienę i wygląd,  

- wsparciu psychologicznym, rozmowach terapeutycznych. 

b) wspieraniu psychologiczno-pedagogicznym i edukacyjno-terapeutycznym zmierzającym do wielostronnej 

aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług; 

c) zapewnieniu dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i 

rewalidacyjno-wychowawczych, między innymi: logopedy, neurologopedy, terapeuty integracji 

sensorycznej,  pedagoga specjalnego w zależności od potrzeb. 

Szacunkowa liczba świadczeń dla tej części wynosi 374 godzin w okresie realizacji zamówienia.  
 

3. Wymagania techniczne 

Dla części 1: 
Lokal/sale winny być wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny  m.in. w: 
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• ugul 

• stoły terapeutyczne 

• kombinezon do terapii Therasuite/Dunag 

• biofeedback 

• sprzęt do fizykoterapii 

• bieżnię do terapii chodu 

• systemy podwieszeń do pionizacji i terapii w odciążeniu 

• sprzęt do komputerowego badania równowagi i chodu. 
Dla części 2: 
Lokal/sale winny być wyposażone m.in. w: 

• Sprzęt do integracji sensorycznej m.in. drabinki, materace, podwiesia do sprzętu terapeutycznego, lustra, 

huśtawki, beczka, piłki, hamak, równoważnia, kołderki obciążeniowe, trampolina, tunel sensoryczny, 

klocki i kafelki sensoryczne itp. 

• Sprzęt do treningu koncentracji uwagi 

• Gabinety do terapii indywidualnej. 

  

4. Ponadto: 

1) Wykonywanie usług dla każdej części odbywać się będzie w wymiarze określonym w decyzji administracyjnej, 

według harmonogramu ustalonego przez Wykonawcę (zatwierdzonego przez opiekuna dziecka), jednak nie 

więcej niż 5 godziny jednego rodzaju zajęć dziennie dla jednego dziecka. 

2) Zamawiający zastrzega możliwość wykonywania usług, o których mowa w umowie w godzinach 

dopołudniowych jak i popołudniowych. Lokal/sale dostępne 5 dni w tygodniu. Lokal/sale dostosowane dla 

osób niepełnosprawnych.  

3) Wykonawca zamierzający realizować niniejsze zamówienie w lokalu/salach co do którego nie posiada 

stosunku prawnego do dysponowania tym lokalem/salami na wezwanie zamawiającego przedstawi 

oświadczenie właściciela lokalu/sal lub jego dysponenta o ich udostępnieniu do korzystania przy 

wykonywaniu zamówienia na liczbę godzin zgodnie z zamówieniem. Wykonawca będący właścicielem 

lokalu/sal przedstawi akt własności.  

4) Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się językiem polskim (w 

mowie i piśmie). 

5) Zgłaszania niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin, telefonicznie istotnych utrudnień w wykonywaniu 

pracy, niespowodowanych przez Wykonawcę. 

6) Zapewnienia osobom wykonującym specjalistyczne usługi opiekuńcze wyposażenie w odpowiednie ubranie 

ochronne dostosowane do zakresu realizacji zamówienia (rękawiczki, fartuchy, maseczki itp.). 

7) Wykonawca jest zobowiązany pouczyć pracowników o zachowaniu poufności informacji pozyskanych w 

ramach niniejszej umowy o kliencie, w szczególności o korzystaniu przez nich z pomocy społecznej, stanie 

zdrowia i innych dopełniając obowiązku przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie ochrony danych osobowych - 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.2016 r., 119.1 z późn.zm) oraz ustawy o ochronie danych 

osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 poz.1781) 

8) Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia odrębnej umowy powierzenia danych osobowych zgodnie z 

rozporządzeniem 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.2016 r., 119.1 z póź.zm) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2019 

poz.1781) 

 

5. Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień : 

85.00.00.00-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 
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6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

9. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ani nie zastrzega 

możliwości ubiegania się o zamówienie Wykonawcom, o których mowa w art. 94. 

10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w 

art. 95 ustawy. 

Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby Wykonawca w trakcie realizacji 

zamówienia zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, 

osobę wykonującą czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia tj. osobę pełniącą funkcję 

koordynatora - 1 etat, nie dotyczy przypadku samozatrudnienia, właściciela firmy, który będzie pełnił rolę 

koordynatora specjalistycznych usług opiekuńczych  oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, 

upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych   dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8.  

12. Termin wykonania zamówienia. 
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. 

13. Projektowane postanowienia umowy 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, by zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie 

umowy stanowiącym dodatek do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach 

opisanych w projekcie umowy stanowiący załącznik do SWZ. 

14. Podwykonawcy 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - jeżeli są znane na etapie składania oferty - 

druk „Informacja o podwykonawcach”. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający 

uzna, iż cały zakres zamówienia określony w SWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy 

podwykonawców. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

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 udzielenia zamówienia. 

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda, aby przed 

przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli 

podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części 

zamówienia. 

Zamawiający informuje, że obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji 

zamówienia podlegają umowy o podwykonawstwo zawarte w formie pisemnej. 

15. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie, 
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2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie 

wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli 

Wykonawca wykaże: 

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednego zamówienia: 

- dla części 1 - co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, 

porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, 

- dla części 2 - co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, 

porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, 
 

Wykonawca składający ofertę na wszystkie części spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał co 

najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych oraz specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i młodzieży 

z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, 

porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia 

czynności psychicznych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym  

b) w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy dysponujący / będą dysponować: 
- wymóg dla wszystkich części - Koordynator specjalistycznych usług  opiekuńczych oraz 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi m.in. dla dzieci i 

młodzieży z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzonej umysłowo, 

porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności 

psychicznych, który będzie sprawował nadzór nad wykonywaniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo lub wykazujących inne przewlekłe 

zaburzenia czynności psychicznych.  

Do zadań koordynatora będzie należało między innymi:  

a) opracowywanie harmonogramu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych,  

b) nadzór nad wykonywaniem specjalistycznych usług opiekuńczych, 

c) stały kontakt telefoniczny w dniach i godzinach pracy Zamawiającego, 

d) stały kontakt koordynatora z pracownikami socjalnymi, 

e) stały kontakt koordynatora z Zamawiającym w zakresie realizacji usług, faktur i spraw 

administracyjnych, 

f)  Koordynator na każde wezwanie Zamawiającego stawi się w siedzibie zamawiającego 

w kolejnym dniu roboczym, licząc od dnia wezwania, 

g)  prowadzenie odpłatności za świadczone usługi oraz pisemne poinformowanie opiekuna dziecka 

o wysokości miesięcznej kwoty do zapłaty za świadczone usługi i  wykazu godzin, 

h) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem karty czasu pracy osoby świadczącej usługi 

z podpisami świadczeniobiorcy/opiekuna potwierdzającymi wykonanie usługi. 

- dla części 1 - co najmniej 3 osobami które będą skierowane do wykonania zamówienia oraz, osoby 

te posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania 

zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.). 

Zamawiający wymaga, aby osoba skierowana do realizacji usług - rehabilitant-fizjoterapeuta 

posiadała udokumentowane przeszkolenie oraz co najmniej półroczne doświadczenie w zawodzie 
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rehabilitanta-fizjoterapeuty w zakładzie rehabilitacji, w placówkach terapii lub w placówce 

oświatowej, do której uczęszczają dzieci i młodzież z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami 

rozwoju, upośledzonej umysłowo, porażeniem mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne 

przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. 
 

- dla części 2 - co najmniej 4 osobami, które będą skierowane do wykonania zamówienia oraz, osoby te 

posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla wykonania 

zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.). 

Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji usług:  

Terapeuta SI min. 1 osoba, 

Logopeda min. 1 osoba, 

Neurologopeda  min.1 osoba 

Pedagoga specjalnego min 1 osoba 

 

 Zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do realizacji usług posiadały udokumentowane 

przeszkolenie oraz co najmniej półroczne doświadczenie w zawodzie  terapeuty SI, logopedy, 

neurologopedy, pedagoga specjalnego, w jednej z następujących jednostek: w szpitalu 

psychiatrycznym, w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, placówce terapii lub w placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z 

zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami rozwoju, upośledzone umysłowo, porażeniem 

mózgowym, cechami autyzmu lub wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych  w 

ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, w zakładzie rehabilitacji, w innej jednostce niż 

wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Osoby te powinny również posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 

umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie 

nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań społecznych. 

a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami. 
3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia / nie 

spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty. Nie spełnienie przez wykonawcę 

choćby jednego z warunków opisanych powyżej skutkować będzie odrzuceniem oferty. 

4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

2) warunki udziału w postępowaniu wykonawcy mogą spełniać łącznie, 

3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z 

wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 

5. Korzystanie przez wykonawcę z zasobów innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 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) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 

wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 
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3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 

z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący 

wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, 

4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

5) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia 

przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten 

podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, 

6) 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. 

6. W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i rozwoju  z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) oraz uprawnienia obowiązujące wydane 

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290, z późn. zm.), zamawiający uznaje również wymagane 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji 

Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 

W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. 

zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi, jeżeli:  

1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 

wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz  

2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o 

uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których 

mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. 
 

16. Podstawy wykluczenia z postępowania. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w okolicznościach określonych w 

art. 108 ust. 1 ustawy: 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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, 
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c) 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) 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, 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 zawarł 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, 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. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 8-10) ustawy: 

1) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, 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 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

b) 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; 

c) 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; 
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d) który w wyniku zamierzonego  działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd 

przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić 

wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

e) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać 

lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

f) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło 

mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

3. Okres wykluczenia wykonawcy z postępowania określony jest w art. 111 ustawy. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

5. 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, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 

ustawy. 
 

17. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych. 

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

wykonawca złoży wymagane przez zamawiającego oświadczenia oraz dokumenty. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej - 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 

pkt. 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby. 

6. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych określonych w pkt. 7 i 8. 

7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku 

świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych 

od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, 

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 
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niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

8. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

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

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w pkt. 8, wykonawca składa dokumenty określone w § 4 ust. 1 pkt 3), ust. 3 

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) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów 

udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8 i 9, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 

posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

12. Zamawiający nie wzywa 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 art. 125 ust. 1 ustawy PZP, dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 
 

18. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

19. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami. 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 

przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej (e-mail: gopskozminek@post.pl) 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4. 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 miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 100 MB. 

6. 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. 

7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są 

na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 

8. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 

pomocą poczty elektronicznej (e-mail: gopskozminek@post.pl). Sposób sporządzenia dokumentów 

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 (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 

poz. 2415). 

9. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie z Załącznikiem nr 2 

do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 

elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych tj. Wykazem formatów danych 

oraz standardów zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów 

teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych (t. j. Dz.U. 2017 r., poz. 2247). 
 

20.Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 
Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami : 

- w sprawach merytorycznych: Katarzyna Dombiniak e-mail: gopskozminek@post.pl, tel./ fax.: (62) 76-38-

604,  w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. 

- w sprawach proceduralnych: Janusz Kasprzak, tel. (62) 74-12-328, e-mail: gopskozminek@post.pl w dni 

robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. 
 

21. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27 maja 2022 r. 

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

określonego w pkt. 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 pkt. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 
 

22. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty 

lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje ich odrzucenie. 

2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

3. W Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona 

będzie korespondencja związana z postępowaniem. W przypadku brak podania w/w adresu, korespondencja 

będzie przesyłana przez Zamawiającego na adres skrzynki ePUAP, za pośrednictwem której została złożona 

oferta. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na 

stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7. 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. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie wskazanym w pkt 7 i 8 SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

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

stanowiącymi ofertę. 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Za datę przekazania oferty przyjmuje się 

datę jej przekazania na ePUAP. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 

oferty. 

12. Oferta musi zawierać: 

1) formularz OFERTA, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, 

2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji, 

3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści z wzorem stanowiącym do niniejszej specyfikacji 
(jeżeli dotyczy) 

4) informację o podwykonawcach – w przypadku nie korzystania z podwykonawców wpisać „NIE 

DOTYCZY”, 

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 

6) pełnomocnictwo/ pełnomocnictwa dla osoby/ osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentów rejestracyjnych firmy (jeżeli dotyczy) 

13. Ofertę oraz inne dokumenty lub oświadczenia wymienione w pkt. 12, zaleca się skompresować do jednego 

pliku archiwum (.zip) 

14. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia. 

15. Oferta musi być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do specyfikacji warunków 

zamówienia. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać 

„nie dotyczy” w odpowiednią rubrykę formularza. 

16. Oferta musi być podpisana podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu 

Wykonawcy. 

17. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub 

fizyczną; pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego 

opatrzonego podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mocodawcy albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

mocodawcę lub notariusza. 

18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty. 

19. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu 

tych kosztów, niezależnie od przebiegu czy wyniku procedury przetargowej. Jedynie w przypadku 

unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych 

kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 
 

23. Sposób oraz termin składania i otwarcia oferty 

1. Wykonawca składa ofertę/ za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 

podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np.: .doc, 

.docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty 

opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.   

3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 

złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 

(ZIP).  
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4. Do oferty/wniosku należy dołączyć oświadczenia/ dokumenty wskazane w pkt. 14 ust. 12 w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 

jednego pliku archiwum (ZIP).  

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

7. Termin składania ofert upływa dnia 29 kwietnia 2022 r. o godz. 9:00. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2022 r. o godz. 9:05. 

9. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 

zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

10. W niniejszym postępowaniu otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego i w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, zgodnie z art. 222 ust. 2 ustawy, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

11. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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. 
 

24. Opis sposobu obliczania ceny oferty 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał w formularzu ofertowym cenę całkowitą za wykonanie 

całości przedmiotu zamówienia. 

2. Podana w ofercie cena winna być wyrażona w PLN. 

3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji zamówienia. 

4. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu ofertowym. 

W przypadku Wykonawcy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie odrębnych przepisów 

nie jest zobowiązany do uiszczania VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który w Ofercie poda cenę z 

zerową stawką VAT, Zamawiający na etapie oceny i porównania ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od 

towarów i usług w wysokości określonej aktualnie obowiązującymi przepisami, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy 

mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r., powyższe wynika z 

konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji 

zamówienia 

W cenę oferty należy wkalkulować koszt m.in.: 

Upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po 

zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty wytworzenia lub koszty własne. 

Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały 

zmianom. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 

25. Opis kryteriów ofert wraz z wagami i sposób oceny ofert 

1. Oferty odrzucone nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pozostałe 

oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. 

2. Kryteria wraz z wagami 

Kryterium CENA waga 60 % 

Cmin 

C = -----------------   x   60 

Cx 

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę, koszt brutto w danej części postępowania. 

Cmin - minimalna cena, koszt brutto zaoferowana w postępowaniu. 

Cx – cena, koszt brutto rozpatrywanej  oferty. 



16 

 

 

Kryterium DOŚWIADCZENIE PERSONELU waga 40% 
Dla części 1: 

Punkty przyznawane za kryterium „Doświadczenie personelu” będą przyznawane w następujący sposób: 

6 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 0 pkt. 

7 – 12 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 5 pkt. 

13 – 24 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 10 pkt. 

25 – 36 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 15 pkt. 

37 – 48 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 20 pkt. 

49 – 60 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 25 pkt. 

61 – 72 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 30 pkt. 

73 – 84 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 35 pkt. 

ponad 85 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 40 pkt. 

Punktacja trzech osób zostanie zsumowana i podstawiona do wzoru: 

D = (Do / DD) x 40 

gdzie: 

D – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „doświadczenie”, 

DD – najdłuższe zsumowane doświadczenie Wykonawcy 

Do– doświadczenie wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany. 
 

Dla części 2: 

Punkty przyznawane za kryterium „Doświadczenie personelu” będą przyznawane w następujący sposób (jedna z 

trzy osobowego składu): 

6 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 0 pkt. 

7 – 12 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 5 pkt. 

13 – 24 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 10 pkt. 

25 – 36 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 15 pkt. 

37 – 48 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 20 pkt. 

49 – 60 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 25 pkt. 

61 – 72 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 30 pkt. 

73 – 84 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 35 pkt. 

ponad 85 miesięczne doświadczenie w zawodzie rehabilitanta-fizjoterapeuty – 40 pkt. 

Punktacja czterech osób zostanie zsumowana i podstawiona do wzoru: 

D = (Do / DD) x 40 

gdzie: 

D – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „doświadczenie”, 

DD – najdłuższe zsumowane doświadczenie Wykonawcy 

Do– doświadczenie wykonawcy, dla którego wynik jest obliczany. 
 

3. Sposób oceny ofert 

1) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub 

oświadczeń. 

2) Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 223 ust. 2 i 3 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o 

tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 226 ustawy. 

4. Wynik postępowania 

1) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie 

Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz 

została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. 

2) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
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3) Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 

253 ustawy. 
 

26. Formalności jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. 

2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są oni zobowiązani przedstawić umowę regulującą 

ich współpracę. 

3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego reprezentowanych 

przez Pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa (w oryginale) do podpisania umowy, o 

ile załączone do oferty pełnomocnictwo nie uwzględniało tej czynności prawnej. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do zawarcia umowy z 

Zamawiającym w terminie nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 

27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Wykonawca nie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
 

28.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy. 

1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 505 – 590 ustawy). 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, 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. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w 

postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 

postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej 

wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. 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. 

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo w terminie 10 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 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. 

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
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stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

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

lub 

2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień 

Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania. 

11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 

innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy 

treści ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, 

na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępniane dokumenty zamówienia, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 

kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść 

strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej, a 

jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
 

29. Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe normy prawne. 

2. Wszystkie załączniki / dodatki oraz przyszłe odpowiedzi na pytania i wyjaśnienia są częścią składową 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Dokumenty zamówienia, w tym: ogłoszenia, SWZ, wyjaśnienia treści SWZ, zmiany SWZ, informacja, o której 

mowa w art. 222 ust. 4 Pzp, informacja z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 ust. 5 Pzp, zawiadomienie 

o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania, zamawiający dodatkowo zamieści na 

stronie internetowej www.gopskozminek.pl 
 

Załączniki: 
1. Formularz „Oferta”. 

2. Informacja o podwykonawcach. 

3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

4. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu. 

5. Wykaz usług w okresie trzech lat. 

6. Wykaz osób 

7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 

8. Projekt umowy. 

9. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego 

 

Koźminek, dn. 21.04.2022 r.  

Zatwierdzam: 
Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

Agnieszka Zaremba- Drużbiak 

http://www.gopskozminek.pl/

