
 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 

ul. Mogileńska 3 

88-190 Barcin 

adres poczty elektronicznej: mgops.barcin@admin.com.pl 

strona internetowa Zamawiającego: http://www.mgops.bip.barcin.pl/ 

osoby do kontaktów w sprawie zamówienia: 

Justyna Grajek tel. 52 383 34 45 wew. 23, e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl 

  
 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
dot. zadania pn.:  

 
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w 2022 r.” 
 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE 
PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) o wartości poniżej progów unijnych, 
określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

 

Nr sprawy: DPŚ-AD.271.7.2021 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

 
Nazwa oraz adres Zamawiającego:  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie 
ul. Mogileńska 3 
88-190 Barcin 
 
 
Numer tel.: 52 383 34 45 
Adres poczty elektronicznej: mgops.barcin@admin.com.pl 
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.mgops.bip.barcin.pl/. 
 
 

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o  
udzielenie zamówienia 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
http://www.mgops.bip.barcin.pl/. 

 

III. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „PZP”]. 
 
 
IV. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z 

możliwością prowadzenia negocjacji 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 

V. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia: usługa. 
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na terenie 
gminy Barcin, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ustawy o pomocy 
społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2020, poz. 1876 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie 
rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005, Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).  

3. Ilość godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 
roku 2022, szacuje się na około 2640 godzin łącznie, miesięcznie 220 godzin, dla 
szacunkowej liczby  31 osób.  

4. Podana wyżej liczba godzin i osób ma szacunkowy charakter. Ze względu na specyfikę 
zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i 
sytuację życiową osób wymagających pomocy - Świadczeniobiorców, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu zamówienia, z tym, że minimalny zakres 
wykorzystania szacowanej liczby godzin, wynosi nie mniej niż 2112 .Wykonawcy nie będzie 
przysługiwać roszczenie z tytułu niewykorzystanej liczby godzin. Szczególowy opis 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługi objęte przedmotem zamówienia z 
zachowaniem zasady dostępności. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał 
podziału zamówienia na części z uwagi na możliwość wystąpienia trudności organizacyjnych 
oraz wyższy koszt realizacji zamówienia w przypadku dokonania takiego podziału. W 
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sytuacji, gdyby zamówienie było realizowane przez więcej niż jeden podmiot utrudnione 
byłoby właściwe koordynowanie i kontrolowanie sposobu realizacji zamówienia - brak 
kompleksowej realizacji zamówienia mógłby zagrozić właściwemu jej wykonaniu. Brak 
podziału zamówienia na części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia 
równy dostęp podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 

7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
85311200 - 4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

8.        Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 Ustawy PZP  
Zamawiający informuje, że nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 
zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). 

 

VI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w 
postępowaniu dotyczący/-e:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 
warunku w powyższym zakresie, 

2) uprawnień́ do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie, 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 
zakresie, 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na czas 
realizacji zamówienia osobami zdolnymi wykonać zamówienie, tj. osobami posiadającymi 
kwalifikacje do świadczenia usług, określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej 
z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - w liczbie nie 
mniejszej niż 5 osób.  

 
2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 
– dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 
zamówienia. 

4. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
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.  

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa każdy z 
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi  wykonają poszczególni wykonawcy (wg 
załącznika nr 3 do SWZ). 



 
 

 
 

4) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
5. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 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 roboty budowlane lub usługi, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

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. 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 

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 spełniania 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) UWAGA: 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. 

7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w at. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, 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. 

 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku. 
 

VIII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 
zostaną wprowadzone do treści tej umowy  

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone 
do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. 
 
 

IX. 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 oraz poczty 
elektronicznej. 

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 i wycofania oferty oraz do formularza do 
komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych 
przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z miniPortalu 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, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 
oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku 
przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą 
ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej 
dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta) 
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego 
formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 
komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może 
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
mgops.barcin@admin.com.pl. 

8. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta) składane są przez Wykonawcę za 
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres email: mgops.barcin@admin.com.pl. 

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów 
oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 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 r., poz. 2452). 

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

 

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

Justyna Grajek, e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl. 
 

XI. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 
20.01.2022 r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 
upływa termin składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu 
związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania 
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ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 
związania ofertą. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 1 

do SWZ. 
4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;  

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz jego oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli 
dotyczy);     

3) oświadczenie podmiotów występujących wspólnie, z którego wynika, które usługi 
wykonają poszczególni wykonawcy oraz ich oświadczenie o niepodleganiu 
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy); 

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie 
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w 
formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie 
z tymi wzorami. 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do 
reprezentowania wykonawcy. 

7. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 
wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca 
dołącza do oferty pełnomocnictwo. 

8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy  
Pzp, przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone 
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym 
zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie 
cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia 
oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. 

10. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty 
należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

11. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, sporządza się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.  

12. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości 



 
 

 
 

zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 
XIII. Sposób oraz termin składania ofert 

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

oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do 
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.12.2021 r., do godz. 12.00. 
3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
4. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie 

sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres e-mail użytkownika. 
Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy 
ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty. 

5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę 
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP 
i udostępnionego 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. 
 

XIV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 
22.12.2021 r. o  godz. 12.30. 

2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 
awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania. 

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 
 

XV. Dokumenty składane na żądanie 

1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę ̨ warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych:  



 
 

 
 

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

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 (zgodnie z załącznikiem nr 5). 

2. 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, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

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

4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać 
Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  określonych w Rozdziale 
IX SWZ, w zakresie i w sposób określony 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 r. poz. 2452).  

XVI. Podstawy wykluczenia 

 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, 

Wykonawcę: 
 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

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

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w 

art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania 
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich 
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzania 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 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 pzp, doszło do zakłócenia 
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub 
podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 
niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

XVII. Sposób obliczenia ceny 
 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 SWZ. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami  
umowy określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie  
z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze  
zm.).  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  
i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch  
miejsc po przecinku. 

5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
XVIII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

 



 
 

 
 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  
 

 
 

Wzór:  

 

C = (Cmin/Cof) * 60  

 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 
- Cof -  cena podana w ofercie 
 
D = staż pracy 1 osoby świadczącej usługi w co namniej w jednej z następujących 
jednostek tj. w szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której 
uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku 
terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, bądź innej jednostce 
niż wskazane powyżej świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi: 
 
powyżej 6 miesięcy – 3 lat – 20 pkt 
powyżej 3 lat – 40 pkt 

 

2. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów w oparciu o ww. kryteria zostanie uznana 
za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów.  

3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze 

względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i okresie gwarancji, wezwie on 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych 
przez nich ofertach. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub 
oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w 
SWZ. 

7. 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. 

 
Lp. 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 

kryterium (waga) 

Maksymalna liczba punktów 
jakie może otrzymać oferta za 

dane kryterium 

1. Cena brutto za 1h usługi (C) 60% 60 punktów 

2. 
Doświadczenie osoby  
świadczącej usługi (D) 

40% 40 punktów 



 
 

 
 

8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, 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. 

 
XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zamawiający zawiera 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. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 
tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 
zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 
stanowią Załącznik nr 6 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze 
złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

6. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu – najpóźniej w 
dniu zawarcia umowy, kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje 
zawodowe, staż pracy oraz odbyte przeszkolenia, o których mowa w rozporządzeniu 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług 
opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) - osób, które będą świadczyć usługi, a 
także w przypadku osób mających kontakt z dziećmi – zaświadczenie o niefigurowaniu w 
Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (chyba że 
Zamawiający dysponuje kopiami powyższych dokumentów). 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać 
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 
Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

 
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 pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 

3. 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 pzp, stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 
Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

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

 



 
 

 
 

XXI. Załączniki do SWZ 

Integralną częścią niniejszej SWZ stanowią następujące załączniki: 
 

1) Formularz Ofertowy – załącznik nr 1 
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

– załącznik nr 2 
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z 

art. 117 ust. 4 Pzp – załącznik nr 3 
4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – 

załącznik nr 4 
5) wykaz osób – załącznik nr 5 
6) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 
7) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 
8) klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 8 
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