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A. Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania. 

1. Zamawiającym jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu 
 Adres: ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz 
 

Godz. pracy: 
Poniedziałek, środa, czwartek  700 – 1500 
Wtorek 700 – 1600 
Piątek 700 – 1400 

 

NIP: 879 17 55 749, Regon: 870001767 

2. Dane dotyczące komunikacji elektronicznej w sprawie zamówienia publicznego: 

a) poczta elektroniczna zamawiającego: gopslubicz@home.pl 
b) adres strony internetowej zamawiającego:   http://gopslubicz.pl 
c) adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

d) miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

e) ePUAP  - dostępnego pod adresem:    /gops_lubicz 

3. Użyte w SWZ terminy mają następujące znaczenie: 

a) „zamawiający” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu, 
b) „wykonawca” – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu 
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego, 

c) „SWZ”, „specyfikacja” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 
d) „ustawa” – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 t.j. z późn. zm.) 
4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia dotyczy 

zamówienia publicznego i oznaczone jest znakiem GOPS.351.10.2021 Wykonawcy 
w korespondencji z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. 

5. Na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

6. Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 
ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji. 

7. 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) dalej „RODO”, zamawiający informuje, 
że:  

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Lubiczu, ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz;  

 inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Kinga 
Hoffmann, kontakt: adres e-mail: kinga.hoffmann@apoogeum.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. "Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi", które to postępowanie oznaczone jest znakiem GOPS.351.10.2021 
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;  

http://gopslubicz.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:kinga.hoffmann@apoogeum.pl


 podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
ustawą o pomocy społecznej, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz działania 
zmierzające do zawarcia umowy na żądanie osobowy, której dane dotyczą, i późniejsza jej 
realizacja (art. 6 ust. 1 lit. c i b RODO). 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie 
przepisów prawa, w tym   osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych; odbiorcami danych osobowych mogą być również zaufane 
podmioty współpracujące z administratorem oraz dostawcy usług w zakresie niezbędnym do 
realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju i utrzymania 
systemów IT   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; odmowa ich podania będzie 
skutkowała odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
wyłącznie zautomatyzowany, w tym dane nie będą poddawane profilowaniu  

 dane osób uczestniczących wykonaniu zamówienia w zakresie imię i nazwisko, informacja o 
kwalifikacjach, wykształceniu, uprawnieniach i doświadczeniu zawodowym zamawiający 
otrzymał od wykonawcy;  

 posiada Pani/Pan: 
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych Pani/Pana danych osobowych przy 

czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą - Prawo zamówień 
publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego 
załączników; 

− w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

8. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej.  

9. Zamawiający nie zastrzega, aby o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wyłącznie wykonawcy 
mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których 
głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
które będą realizowały zamówienie jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie 
marginalizowanych. 



10. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych. Zamówienie jest niepodzielne na części, 
ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. Podzielenie zamówienia na części 
groziłoby potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 
części zamówienia. Zamówienie nie jest zamówieniem „dużym”, a więc nie podzielenie 
zamówienia na części nie ogranicza uczciwej konkurencji i dopuszcza do udziału w postępowaniu 
małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie będą miały trudności z jego całościowym wykonaniem. 

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych. 
15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie 

zakupów. 

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214, ust. 1, pkt 7 
ustawy. 

18. Klauzula Społeczna. 

 
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  
 

B. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn. "Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi". 

2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie:  

a) data rozpoczęcia 01.01.2022 rok. 
b) data zakończenia  31.12 2022 rok. (Termin realizacji umowy określa się na 12 m-cy, z 

zastrzeżeniem, że nie dłużej jak do 31.12.2022r.) 

3. Główny kod CPV: 85312100-0 – usługi opieki dziennej 

Dodatkowe kody CPV: 85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

            Kod CPV: 8531100-5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży 

4. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest opisany: 

a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub 
szczególnego procesu, których charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż 
opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej 
takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania,  

b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów 
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to 
przyjmuje się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu 
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 

5. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty: 

a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 1,  
b) oświadczenie o spełnieniu warunku – załącznik nr 2, 
c) formularz ofertowy - załącznik nr 3, 



d) projekt umowy - załącznik nr 4, 

e) projekt umowy dotyczący powierzenia przetwarzania  danych osobowych - załącznik nr 5, 

f) wykaz usług - załącznik nr 6, 

g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz stażu pracy 
niezbędnego do wykonywania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania 
tymi osobami – załącznik nr 7, 

h) zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 8, 

i) oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 9, 

j) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 
10 

6. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie: 
-  Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020, poz.1876 z późn. zm.), 
-  Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2020, poz.685), 
- 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.). 
 
 
 
Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego – teren gminy Lubicz – obejmujące w 
szczególności : 

1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym: 
a) kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, 
prowadzenia 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, 
 utrzymywanie 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: 
 pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, 

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, 
 ułatwianie 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 wspierającej z osobami bliskimi, 
 współpraca z rodziną - kształtnie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, 

niepełnosprawnej; 
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: 

 w uzyskiwaniu 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 wykupywaniu lub zamawianiu 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: 

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 organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier 

architektonicznych, 
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem 

domu, 
5. Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 

ciągu roku - planowana minimalna liczba   – 3.852 godzin, maksymalna liczba  – 5.000 
godzin.  

6. Usługa winna być realizowana w dni robocze w uzasadnionych przypadkach również w dni 
wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). 

7. Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana przez: 
a) Fizjoterapeutów, którzy: 
 posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, przy czym minimum 1 osoba 

powinna posiadać uprawnienia do pracy metodą Vojty,  
 posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami  z zaburzeniami psychicznymi,  
 udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany, 
 prawdopodobna liczba godzin w roku 1.776  
b) Psychologów i pedagogów, oligofrenopedagogów, którzy:  



 posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia lub pedagogika, 
oligofrenopedagogika lub dyplom kwalifikacyjny, 

 posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,         

 posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 
udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany, 

 prawdopodobna liczba godzin w roku 756  
c) Logopedów i neurologopedów, którzy:  
 posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku logopedia lub neurlogopedia lub dyplom 

kwalifikacyjny, 
 posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,         
 posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,  
 udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany, 
 prawdopodobna liczba godzin w roku 936  
d) Pielęgniarek, które: 
 posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki, 
 posiadają  certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
 posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami  z zaburzeniami psychicznymi, 

udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany, 
 prawdopodobna liczba godzin w roku 384 
 
8. Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się 

językiem polskim. 

C. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców. 
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy, 

wykonawcę: 

1.1 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 
po-chodzenia 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) pracy małoletnich cudzoziemców 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; 

1.2 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 1.1. 

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;  

1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 
1.5 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;  

1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, 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. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę który nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących: 

2.1.  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia warunku w tym 
zakresie; 

2.2.  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - zamawiający 
nie stawia warunku w tym zakresie;  

2.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 

2.4.  zdolności technicznej lub zawodowej: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca 
którzy: 

1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał: co najmniej 2 usługi 
polegające na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o 
łącznej ilości co najmniej 5.000 godzin, 

2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia: 

- fizjoterapeuta w tym pracujący metodą Vojty – potwierdzone certyfikatem; 
- psycholog, pedagog, oligofrenopedagog; 
- logopeda, neurologopeda; 
- pielęgniarka. 

 



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

4. Udostępnienie zasobów:  

4.1 wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych; 

4.2 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; 

4.3 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, musi potwierdzać, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych  zasobów oraz określa w szczególności:  

 
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) 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 roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

  



D. Podmiotowe środki dowodowe.  
 

1. Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych składanych na 
wezwanie zamawiającego: 

 

1.1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 tekst jednolity) z innym wykonawcą, 
który złożył odrębną ofertę, lub oświadczenie o przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 

1.2 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunku udziału 
w postępowaniu z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 
usługi te zostały wykonane - Załącznik nr 6, 

b) dowody określające czy usługi zawarte w w/w wykazie zostały wykonane należycie. Dowodami 
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego usługi zostały 
wykonane a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; 

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie specjalistycznych usług wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 7. 

2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich składa 
podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, w odniesieniu do 
każdego z tych podmiotów. 

3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach art. 
118 ustawy, wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia w odniesieniu do każdego z tych podmiotów. 

 
 

E. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą.  
 

1. Wykaz aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń i dokumentów składanych wraz z 
ofertą: 
 

1.1. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia                  
o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku wspólnego 
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu 
składa każdy                 z Wykonawców; 

1.2. oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z postępowania - wzór oświadczenia                           
o spełnieniu warunków stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się                 
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy                    
z Wykonawców; 
 



1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w ppkt 1.1 i 
ppkt. 1.2 , 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; 

1.4. Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku, gdy 
wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez zamawiającego wzoru w  treści oferty 
należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym; 

1.5. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

1.6. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez 
konsorcja i spółki cywilne; 

1.7. następujące przedmiotowe środki dowodowe - zamawiający nie żąda przedmiotowych 
środków dowodowych 

2. 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, jeżeli wymagał ich złożenia w 
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

3. 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. 

4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 
aktualność. 

5. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski.  

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych 
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).  

    7.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być 

załączone do oferty. 

    7.2. 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. 
    7.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wzór oświadczenia stanowi 
Załącznik nr 10 do SWZ. 
   7.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

 

 



 

 

 

F. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i 
sposób jej oceny.  

1. Kryterium cena - ocenie podlegać będzie cena brutto oferty - waga 70%. 

2. Kryterium doświadczenie  – ocenie podlegać będzie liczba należycie wykonanych godzin w 
ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie 3 
lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia dzialności jest krótszy – w 
tym okresie.  - waga 30%. 

3. Dane/wartości służące ocenie oferty na podstawie w/w kryteriów, muszą być zawarte w 
ofercie -zamawiający zaleca aby umieścić je w formularzu ofertowym. 

4. Sposób oceny ofert: 
 

a) Kryterium cena: 

cena brutto najtańszej oferty 
---------------------------------------------- X waga kryterium x 100 
cena brutto badanej oferty 
 

b) Kryterium doświadczenie:  

Punkty dla każdej oferty w ramach kryterium doświadczenie zostaną obliczone w 
następujący sposób; 

 

Liczba wykonanych (w sposób należyty) godzin, które odpowiadają rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zadania 
Liczba punktów 

powyżej 9 000 5 

powyżej 8.001 godzin do 9 000 godzin 4 

powyżej 7.001 do 8 000 godzin 3 

powyżej 6.001 do 7 000 godzin 2 

powyżej 5.001 do 6.000 godzin 1 

 Następnie liczba punktów zostanie przeliczona na podstawie wzoru: 
  
 G (oferty badanej)  
 
 H (oferty o najwyższej liczbie punktów)  
 

 
                G 
KD =  .............. X waga kryterium x 100 
               H 

 
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska najwyższą sumę przyznanych 
punktów w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z 
ilością uzyskanych punktów.  



6. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród 
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 
5. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera 
ofertę z najniższą ceną. 
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających 
nową cenę. 
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 
w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
8. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ. 
9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 
wezwie wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę ̨do wyrażenia w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. 
10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9 oferta podlega odrzuceniu, a zamawiający 
zwraca się ̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postępowania. 

 

 

G. Forma oświadczeń i dokumentów, sposób ich przekazywania oraz sposób 
 przygotowania oferty i tryb jej złożenia. 

 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, 
prowadzi się pisemnie w języku polskim. 

3. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego 
lub podpisu osobistego. 

4.  Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na 
komputerze .NET Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) 
Aplikacja nie jest dostępna dla systemu Linux i MAC OS.  

5.  Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika na 
miniPortalu.  

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych 
.doc, docx, .pdf .rtf , xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

7.  Oferta musi być złożona w oryginale w postaci elektronicznej podpisana kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
profilem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 
szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca 
zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę.  

 



 

10. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020r. poz. 1913 t.j.), 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). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać 
spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy 
przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie 
przez Wykonawcę  

tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako 
bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu 
zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp.  

11. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików 
muszą spełniać: „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji 
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. 

12. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 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” (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI” 

13. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak 
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) 
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o 
notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 

 zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 09 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. z 2019r., poz. 
178 tekst jednolity). Zgodnie z niniejszą ustawą przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną 
w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający jest zobowiązany zapłacić przedsiębiorcy za 
przedmiot zamówienia. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega 
obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,  

  w zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić zamawiającemu, 

 cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe, 

 wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od 
towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

  cenę/ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN, 

  cenę oferty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 



 jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja asortymentowa należy zsumować odpowiednio 
wartości w     kolumnach. 

 wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą 
dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. 
Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług 
(VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie 
ziszczą się ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 Pzp w związku z art. 
223 ust. 2 pkt 3 pzp).  

15. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
 

H. Informacje 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. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a 

wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal. 

2. 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. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie 
ePUAP. 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, 
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych 
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się 
datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta 
wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal 
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może 
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej, email: kparzych.gopslubicz@home.pl 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za 
pomocą poczty elektronicznej, na adres email kparzych.gopslubicz@home.pl 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:kparzych.gopslubicz@home.pl


10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
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 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 
2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2452). 

11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

I. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 15 stycznia 
2022r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci 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. 

 

J. Sposób złożenia oferty oraz miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty 
opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.  

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2021 r. do godz. 
8:00 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy 
zapisać i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.  

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika 
dostępnej na miniPortalu.  

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2021. o godz. 09:00. 
9. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć ́ na 
sfinansowanie zamówienia.  

10. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informacje o:  
11.1 nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały 
otwarte;  
11.2 cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 
możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert 
nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  



12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania.  
 

K. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących SWZ oraz osoba upoważniona do 
porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 
na 4 dni przed upływem składania ofert. 

2. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
SWZ. 

3. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest Pani Karolina Parzych i Pani Anna 
Sikorska mail: kparzych.gopslubicz@home.pl. 

 

L. Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

M. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

N. Tryb otwarcia i 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. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez 
zamawiającego. 

3. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany w jej treści. 

4. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1. oczywiste omyłki pisarskie, 
2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych  
       poprawek, 
3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty ‒ niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5 ust. 5.3 zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni 
termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej 
poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 
poprawienie omyłki. 

 

O. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy.  

2. Odwołanie przysługuje na: 



a) niezgodną z przepisami ustawy czynnoścí zamawiającego, podjętą w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy, 

b) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się ̨do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej, 
o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę ̨wnosi się ̨do Sądu Okręgowego w Toruniu za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 
ochrony prawnej” ustawy.  
 

P. Ogłoszenie o wynikach postępowania 

1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

c) unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Informacje, o których mowa pkt. 1a i 1c zostaną również zamieszczone na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

Q. Informacja o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia 

umowy 

1. Zamawiający zawrze umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp. 
w terminie nie krótszym niż ̇5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku wyboru oferty 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie należy dostarczyć umowę 
spółki cywilnej lub umowę konsorcjum określającą, co najmniej stronę umowy, cel ich wspólnego 
działania, okres ważności umowy, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z 
członków konsorcjum, sposób odpowiedzialności (za wykonanie umowy wymaga się solidarnej 
odpowiedzialności Wykonawców występujących wspólnie). 

3. Wykonawca na 2 dni przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu: 
wykaz dokumentów oraz dokumenty które potwierdzać będą kwalifikacje zawodowe, 
doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, dokumenty potwierdzające 
kwalifikacje i staż pracy (ksero za potwierdzeniem zgodności z oryginałem) oraz certyfikaty lub 
inne dokumenty o przebytym szkoleniu osób, które będą wykonywać specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi  - dokumenty te dotyczą osób które 
Wykonawca wymienił w "Wykazie osób" załączonym do oferty. Wyżej wymienione dokumenty 
oraz kopia "Wykazu osób" dołączona do oferty stanowić będą załącznik do umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

4. Podpisanie umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego określonym. 
5. Zamawiający może wskazać również inny sposób zawarcia umowy. 

 

R. Podwykonawstwo – podwykonawcy 



1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli 
są już znani.  

2. 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. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

S. Informacje dotyczące projektu umowy oraz możliwości zmiany umowy, jakie przewiduje 

Zamawiający 

1. Projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 

2. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.  

3. Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.  

 

 

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

(-) 

Anna Sikorska 
 


