SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcinie
ul. Mogileńska 3
88-190 Barcin
Tel. 52 383 34 45
Fax 52 383 34 45
e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl
strona internetowa Zamawiającego: http://www.mgops.bip.barcin.pl/
1.2. Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i
wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://www.mgops.bip.barcin.pl/.
1.3. Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp - w trybie podstawowym bez prowadzenia
negocjacji.
1.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z
możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).
1.5. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
− 85 31 12 00 – 4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych,
− 85 31 13 00 – 5 Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
2.2. W/w usługi są wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz
załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE.
2.3. Zamawiający i Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z art.
18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. z
2021 r., poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia

22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005
r., nr 189, poz. 1598 ze zm.).
2.4. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
rozumie się świadczenie usług polegających w szczególności na:
1) uczeniu i rozwijaniu 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 umiejętność 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,
− 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.
2.5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonywane są na rzecz podopiecznych MGOPS w Barcinie uprawnionych do
korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez osobę
upoważnioną, określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych specjalistycznych
usług oraz odpłatność.

2.6. Przedmiotowe usługi świadczone będą w mieszkaniach podopiecznych, dlatego istotne
jest posiadanie przez terapeutów własnych pomocy dydaktycznych. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach możliwe jest świadczenie usług poza miejscem
zamieszkania za zgodą Zamawiającego.
2.7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone będą w dniach i w godzinach ustalonych
wspólnie przez Wykonawcę usługi oraz świadczeniobiorcę bądź jego opiekuna
prawnego.
2.8. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną, jako faktycznie przepracowany czas w
domu podopiecznego, bez czasu dojazdu lub dojścia do jego miejsca zamieszkania.
Liczba godzin określona zleceniem jest czasem efektywnie przepracowanym.
2.9. Łączny wymiar godzin świadczonych usług w ramach niniejszego zadania w
okresie trwania umowy wynosi maksymalnie 1120 godzin tj. średnio po 224 godzin
w miesiącu. Przewidywana liczba podopiecznych wynosi 31. W przypadku zmiany
wartości środków na SUO przez Wojewodę, zamawiający dopuszcza możliwość
zawarcia umowy w trybie opisanym w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
2.10.

Liczba godzin wśród wybranych Wykonawców zostanie przez Zamawiającego

rozdysponowana według potrzeb i zaburzeń rozwojowych Usługobiorcy. Rzeczywista
liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniona będzie
od potrzeb Zamawiającego.
2.11.

W stosunku do ilości godzin zamawiający zastrzega, że mogą one ulec zmianie

(zmniejszeniu), ponieważ nie można ich określić dokładnie ze względu na specyfikę
zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia
i sytuację życiową osób wymagających pomocy - Świadczeniobiorców MiejskoGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.
2.12.

W przypadku zmiany liczby osób wymagających opieki, lub zmiany liczby

godzin przypadających na daną osobę - do rozliczenia zostanie przyjęta godzinowa
stawka podana przez Wykonawcę w złożonej ofercie oraz liczba efektywnie
przepracowanych godzin niezbędnych do prawidłowego wykonania usług.
2.13.

Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją przedmiotu

zamówienia oraz pozostałych zobowiązań wynikających z przyszłej umowy, która
zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany
do udostępniania Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego
wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji
umowy.

3. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.06.2022 r.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści umowy:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy określone zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.
5. 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:
5.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/,

ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal

(adres

zamawiającego: /mgopsbarcin/SkrytkaESP).
5.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać aktywne konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
oraz do formularza do komunikacji.
5.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w „Instrukcji
użytkownika

systemu

miniPortal-ePUAP”

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

oraz

w

dostępnym

pod

adresem

„Warunkach

korzystania

z

elektronicznej platformy usług administracji publicznej(ePUAP)”. Wykonawca
przystępując do niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z systemu
miniPortal oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień instrukcji.
5.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5.5. 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 lub adres e-mail.

5.6. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
5.7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do
komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza też możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów za
pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl.
5.8. Sporządzanie i przekazywanie informacji w tym dokumentów elektronicznych musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie.
6. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny
sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 pzp:
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Justyna Grajek
tel. 52 383 34 45 wew. 23, e-mail: mgops.barcin@admin.com.pl.
8. Termin związania ofertą:
8.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
17.02.2022 r.
8.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu
związania ofertą, 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.
8.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
9. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:

9.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
9.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
9.3. uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
9.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający żąda przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji

zamówienia

publicznego,

w

szczególności

odpowiedzialnych

za

świadczenie 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 wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik Nr 4.
9.4.1. Niezbędne wymagania:
1) Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do
wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy,
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub
innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone
specjalistyczne usługi.
2) Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą
posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
− 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;
− innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3) W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez
osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w

ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust.
2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne
usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
4) Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
− umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
− kształtowania nawyków celowej aktywności;
− prowadzenia treningu zachowań społecznych.
5) Zamawiający dopuszcza zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia w
przypadkach:
− śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających osobom
wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie usługi,
− niewywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia,
− wystąpienia innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób
wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób
przewidzianych do realizacji zamówienia.
9.4.2. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania, że spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w SWZ, najpóźniej do wyznaczonego dnia składania
ofert.
10. Podstawy wykluczenia:
10.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w

stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108
ustawy Pzp tj. wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) 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. 270277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) 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, 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.
10.2.

Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109

ustawy Pzp.
10.3.

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie

postępowania o udzielenie zamówienia
10.4.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem

lub

swoim

nieprawidłowym

postępowaniem,

w

tym

poprzez

zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem
lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,
aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania,
lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania

dalszym

przestępstwom,

wykroczeniom

lub

nieprawidłowemu

postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności wskazane w pkt

10.5.

10.4. SWZ są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności
wskazane w pkt 10.4 SWZ nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
zamawiający wyklucza wykonawcę.
Sposób wykazania braku podstaw wykluczenia wskazano w pkt 11 SWZ.

10.6.

11. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące

11.1.

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11.2.

Oświadczenia należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 2 do SWZ.

11.3.

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 11.1. SWZ lub

są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wezwie wykonawcę
odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie,
chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie,
uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści

11.4.

złożonych oświadczeń.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do

11.5.

złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania)
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia)
tj. dowodów potwierdzających spełnienie warunków kwalifikacji i doświadczenia
przez osoby, wskazane przez wykonawcę w ofercie (Załącznik nr 4 do SWZ):
•

zaświadczenie potwierdzające co najmniej półroczny staż w jednostce
wymienionej w § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z
2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.) 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,

•

dokumenty potwierdzające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie
umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie
zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności, prowadzenia treningu
zachowań społecznych,

•

dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania zawodów logopedy
oraz pedagoga, w tym np. dyplomy ukończenia szkoły średniej, studium lub
studiów.

11.6.

Podmiotowe środki dowodowe składa się, pod rygorem nieważności, w formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
11.7.

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci

papierowej dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać
również notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny
będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
11.8.

Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z

tłumaczeniem na język polski.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:
12.1. Obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu
zamówienia będzie wynagrodzenie wskazane w Formularzu ofertowym. Cena obejmuje
wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w zakresie wynikającym
z opisu przedmiotu zamówienia.
12.2. Wykonawca jest zobowiązany podać cenę jednostkową za godzinę (60 min)
wykonywania usługi.
12.3. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia opisanego w
niniejszej specyfikacji dokonywane będą w złotych polskich.
12.4. Cenę brutto oferty należy wyliczyć zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku VAT
w przypadku podmiotów zobowiązanych do jego regulowania.
12.5. W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną kwota, którą zamierza zaoferować
Wykonawca za realizację usługi winna uwzględniać wszystkie koszty związane z jej

realizacją, tj. koszty wynagrodzenia leżące po stronie pracownika (składki na
ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczka na podatek
dochodowy ) oraz narzuty zamawiającego (składki na ubezpieczenie społeczne, składka na
Fundusz Pracy itp.) jeżeli dotyczy.
12.6. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia
wszystkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę obciążają wyłącznie
wykonawcę.
12.7. Cena powinna być wyrażona cyfrowo oraz wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
13. Opis sposobu przygotowania oferty:
13.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
13.2. 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.
13.3. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej w
systemie miniPortal.
13.4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu
osobistego lub podpisu zaufanego.
13.5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder,
do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 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.
13.6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913 ze zm.), 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. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których
mowa w art. 222 ust. 5 pzp.
13.7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować
do jednego pliku archiwum (ZIP).
13.8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie formularza oferty, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z
przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie
informacje wymagane w formularzu ofertowym.
13.9. Do oferty należy dołączyć:
1) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie,
3) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie wykonawców, oświadczenie składa każdy wykonawca.
4) Podmiotowe środki dowodowe – Załącznik nr 4 do SWZ.
14. Składanie i otwarcie ofert:
14.1.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,

wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób złożenia oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
14.2.

Termin składania ofert: 19.01.2022 r. do godz.12:00

14.3.

Termin otwarcia ofert: 19.01.2022 r. godz.12.30

14.4.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub

wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty

lub wniosku dostępnego na stronie ePUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika.
14.5.

Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie

internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
−

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;

−

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

14.6.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert.

15. Opis kryteriów oceny ofert:
15.1.

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone.

15.2.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z

następującymi kryteriami:
1) cena brutto za całe zamówienie – waga 60 %,
2) doświadczenie – waga 40 %.
15.3.

Sposób obliczania punktów:

1) dla kryterium cena – wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę łączną brutto za
wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia uzyska największą liczbę
punktów tj. 60 pkt. Kolejne ceny będą odnoszone do najniższej ceny według
następującego wzoru:
C=CN/Cob x 60
CN – cena oferty najkorzystniejszej
Cob – cena oferty badanej
2) dla kryterium doświadczenie – oceniane na podstawie wykazu osób
skierowanych do realizacji zadania i dotyczy warunku co najmniej półrocznego
stażu pracy 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. Doświadczenie dotyczy osoby świadczącej
usługi, a nie Wykonawcy. Zamawiający przyzna punkty według poniższej
punktacji:

•

wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania posiadają staż pracy w
ww. jednostkach równy lub wyższy niż 0,5 roku - 20 pkt,

•

wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania posiadają staż pracy w
ww. jednostkach równy lub wyższy niż 5 lat - 40 pkt.

Po dokonaniu analizy kryteriów oceny ofert zamawiający dokona zsumowania

15.4.

ilości zgromadzonych punktów przez każdego Wykonawcę, który złożył ofertę na
udzielenie zamówienia i nie podlega odrzuceniu z udziału w postępowaniu. O wyborze
najkorzystniejszej oferty zdecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która spełnia wszystkie

15.5.

warunki określone w SWZ oraz otrzyma łącznie największa liczbę punktów.
Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na fakt, że dwie lub

15.6.

więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
16. Wybór najkorzystniejszej oferty:
16.1.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą.

16.2.

Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty,

Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do
wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór
jego oferty.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty informuje

16.3.

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
•

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację,

•

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16.4.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa wyżej, na

stronie internetowej prowadzonego postępowania.

17. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
17.1.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
17.2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed

upływem terminów , o których mowa wyżej, jeśli w postępowaniu złożono tylko jedną
ofertę.
17.3.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zostanie

zawiadomiony przez zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
17.4.

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza ma

obowiązek zawrzeć umowę na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do SWZ. Umowa zostanie
uzupełniona o niezbędne zapisy wynikające ze złożonej przez wykonawcę oferty.
17.5.

Przed zawarciem umowy wykonawca przedstawi:

1) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2) Umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, jeśli ich oferta zostanie wybrana.
17.6.

Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla

się od zawarcia umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert,
spośród ofert pozostałych w postępowaniu albo unieważnić postępowanie.
18. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp oraz zamierzających powierzyć
wykonanie części zamówienia podwykonawcom:
18.1.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
18.2.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

18.3.

zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

18.4.

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.
18.5.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 18.4.

potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
•

zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

•

sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

•

czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.

18.6.

Zamawiający

oceni,

czy

udostępniane

wykonawcy

przez

podmioty

udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu a także zbada, czy
nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy.
18.7.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby

nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
18.8.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o którym mowa w pkt
11.1 SWZ także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające

brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
18.9.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawia na wezwanie
zamawiającego dokumenty wymienione w pkt. 11.5. dotyczące tych podmiotów,
potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania.
18.10.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia,

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, którzy nie są podmiotami
udostępniającymi zasoby, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców.
18.11.

Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania zamawiającego o wszelkich

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt 18.1. SWZ, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekaże wymagane informacje na temat nowych
podwykonawców.
19. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
19.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim

przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 11.1. SWZ (Załącznik nr 2) składa z ofertą
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt. 11.5 SWZ.

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o

19.3.

udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi,

20.1.

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o

20.2.

udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Odwołanie przysługuje na:

20.3.
•

niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie
umowy,

•

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

20.4.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący

przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie
pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł
on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
20.5.

Terminy wnoszenia odwołań:

20.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

20.5.2. 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.
20.5.3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne.
20.6.

Do odwołania dołącza się: dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej

wysokości,

dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii

zamawiającemu oraz dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
odwołującego.
20.7.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie sądu zamówień publicznych.
21. Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

w

Barcinie,

88-190

Barcin,

ul.

Mogileńska

3,

adres

e-

mail;

mgops.barcin@admin.com.pl tel; 523 833 445.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z
Inspektorem

Ochrony

Danych

pod

adresem

e-mail:

inspektor@cbi24.pl

lub

zapośrednictwem administratora danych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z
dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze
zm.), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w
związku z przepisami PZP.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.
7.

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania,
- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych.
10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.
14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje
ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
Rozporządzenia.
15. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
16. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.
22. Pozostałe informacje:
− Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp.
− Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
− Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
− Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których
mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
− Zamawiający nie przewiduje rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą w
walutach obcych.
− Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
− Zamawiający nie wymaga obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
− Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
− Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp.

− Zamawiający nie stawia wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji
określonej w art. 93 ustawy Pzp.
− Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
23. Załączniki do SWZ:
Integralną częścią SWZ są załączniki:
Załącznik nr 1 -

Wzór formularza ofertowego.

Załącznik nr 2 -

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 -

Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 4 -

Wykaz osób.
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