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I. NAZWA i ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.1 Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 

ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A 

w imieniu, którego występuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie tel. 

(77) 4472370 fax. (77) 44 15 259 e-mail: opsnysa@op.pl 

1.2 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania i adres strony internetowej, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: http://www.ops-nysa.pl/ 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie art.132 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. 2022r., poz. 1710 ze zm., dalej zwana: ustawą PZP). 

2.2 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej (art. 230). 

2.3 Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej oraz w postaci katalogów elektronicznych. 

2.4 Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

2.5 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

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

PZP. 

2.7 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty. 

2.8 Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej. 

2.9 Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

2.10 Zamawiający nie żąda wniesienia należytego wykonania umowy w postępowaniu. Zamawiający nie 

wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej (art.131 ust.2).

http://www.ops-nysa.pl/
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2.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: 

Dokonanie podziału zamówienia na części nie jest właściwe, ze względu na charakter i rodzaj 

zamówienia. Należy także wskazać, iż kwestia podzielności świadczenia nie została uregulowana w 

ustawie, wobec czego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - Zamawiający stosuje w tym zakresie przepisy 

Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 379 §2: „świadczenie jest podzielne, jeżeli może być 

spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości”. Mając powyższe na uwadze 

należy uznać, iż świadczenie nie może zostać spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu, 

a to oznacza, iż należy je traktować jako jedną całość. Jednocześnie brak podziału zamówienia na 

części nie powoduje ograniczenia konkurencji oraz zapewnia równy dostęp podmiotów z sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw. Ewentualna próba dalszego podziału zamówienia na części 

mogłaby grozić ograniczeniem konkurencyjności - poprzez nadmierne „rozdrobnienie” przedmiotu 

zamówienia i niechęć Wykonawców do złożenia oferty na zbyt mały wówczas zakres zamówienia. 

Udział Wykonawcy w takim postępowaniu skutkowałby zaoferowaniem zawyżonych cen na 

niewielki zakres zamówienia. 

2.2 Zamawiający nie przewiduje odwróconej kolejności oceny (art. 139). 

2.3 Zamawiający wymaga złożenie oferty w formie elektronicznej - podpisanej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym.                                                                                                                              

Każdy składany dokument przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, 

którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra 

właściwego do spraw informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), 

nazwisko, PESEL, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka 

identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, czas jego złożenia. Zgodnie z art. 2 

ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty to zaawansowany 

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 

odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 

1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego, kwalifikowany podpis 

elektroniczny to podpis elektroniczny równoważny podpisowi odręcznemu. Kwestie związane z 

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi uregulowane zostały przede wszystkim w UsłZaufU.       

Z uwagi na fakt, że UsłZaufU uchyliła dotychczasową regulację (ustawę z 18.9.2001 r. o podpisie 

elektronicznym, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.), a uprzednio wymaganą formą podpisu był podpis 

elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w art. 131 UsłZaufU 

wskazano zaś, że dotychczasowy bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany za pomocą ważnego 
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kwalifikowanego certyfikatu, jest również kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu 

UsłZaufU. Na poziomie unijnym (stosowane także bezpośrednio w Polsce) obowiązuje tzw. 

rozporządzenie eIDAS. Zgodnie z art. 3 pkt 12 rozp. eIDAS kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

jest zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do 

składania podpisu elektronicznego opierający się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu 

elektronicznego (art. 3 pkt 12 rozp. eIDAS). Rozporządzenie eIDAS określa także m. in. szczególe 

wymagania, w tym techniczne, dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych.  

2.4 RODO: Stosownie do art. 13 ust. 1-3 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 osobowych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 - dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych 

osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A,            

48-303 Nysa; 

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

2.6 Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w OPS w Nysie kontakt:                

e-mail: iod@ops-nvsa.pl, telefon: 77 447 23 70. 

2.7 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-e 

unijnego rozporządzenia RODO w celu realizacji zadań własnych lub statutowych wynikających ze 

szczegółowych przepisów prawa lub zawartych umów. 

2.8 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w szczegółowych przepisach 

prawa, dla zachowania celów archiwalnych. 

2.9 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

oraz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                     

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

2.10 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

2.11 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym,                

a w szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. 

2.12 Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym organom na 

podstawie przepisów prawa. 

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

zautomatyzowany, nie będą profilowane. 

2.14 posiada Pani/Pan: 

mailto:iod@ops-nvsa.pl
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na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana z 

zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art 15        

ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający 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-, 

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

z zastrzeżeniem, iż skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa wart. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO oraz z zastrzeżeniem iż, wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 

18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do 

czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

a) nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W ICH 

MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych             

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie: 

a) art. 8 i 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 

b) art. 18.1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz 

c) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)  
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2. Szacowana średnia liczba usługobiorców wynosi około 160 osób. 

2.1. Szacowana liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy wynosi ok.  3000 

godzin/ miesięcznie. 

2.2. Usługi będą świadczone przez 7 dni w tygodniu w przedziale godzin od 8:00 do 20:00,                

w zależności od potrzeb Podopiecznych; 

2.3. Godzina Usługi wynosi 60 minut faktycznego jej wykonywania na rzecz Podopiecznego i nie 

obejmuje czasu niezbędnego na dojazd lub dojście do miejsca zamieszkania Podopiecznego;  

2.4. Zamawiający określa zakres świadczonych Usług u Podopiecznego oraz ich ilość, a także 

przekazuje Wykonawcy informację o zmianach dotyczących powyższych danych. 

2.5. Liczba godzin i osób objętych usługami, może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze 

względu na specyfikację zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na 

zmieniający się ich stan zdrowia. 

2.6. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko część w/w 

godzin przedmiotu zamówienia będzie zrealizowana w zależności od wysokości posiadanych środków 

w roku budżetowym oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiany okoliczności powodujących 

przyznanie świadczenia. 

3. Wymagany termin wykonania usługi - usługa ciągła 6 m-cy od daty podpisania umowy.  

4. Zakres usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: 

1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. w tym 

zwłaszcza: 

a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

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

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

asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: 

samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w 

tym: 

umiejętności utrzymania i prowadzenia domu, 

dbałość o higienę i wygląd, 

utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze 

społeczności 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, 

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: 
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w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, w wypełnieniu 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, zwiększanie 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, 

h) dostęp do gabinetu integracji sensorycznej na terenie miasta Nysy, 

i) rozwijanie komunikacji. 

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 

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

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn.zm.): zgodnie                 

z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 

współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego                     

i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej 

ze specjalistycznych usług; 

4) pomoc mieszkaniowa, w tym: 

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 

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

kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomocz 

sąsiadami i gospodarzem domu; 

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć 

rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają 

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

o ochronie zdrowia psychicznego 

5. Wymagania wobec pracowników Wykonawcy: 

a) specjalistyczne usługi będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do 

wykonywania zawodu: 
pracownika socjalnego, 
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psychologa, 

pedagoga, 

terapeuty zajęciowego, 

pielęgniarki, 

asystenta osoby niepełnosprawnej, 

specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, 

fizjoterapeuty, 

opiekunki środowiskowej, 

logopedy, 

asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej. 

b) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą 

posiadać co najmniej roczne doświadczenie w pracy 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 wyżej świadczącej specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

c) w uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, 

które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w pkt.5 a, posiadają 

co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w pkt. 5 b i mają zapewnioną 

możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane 

kwalifikacje, 

d) osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą 

posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, 

2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych, kadra zaproponowana przez Wykonawcę ma 

być zróżnicowana pod względem płci, co jest uzasadnione możliwością niesienia   

nieskrępowanej pomocy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej dwóch 

lokali do treningu umiejętności społecznych, co najmniej dwóch lokali do integracji 

sensorycznej, co najmniej dwóch lokali do logopedii, co najmniej dwóch lokali do zajęć              

z fizjoterapii. Lokale mają znajdować się na terenie miasta Nysy. 

g) Zamawiający dopuszcza Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówien ia                        

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, 

Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji 

  umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SWZ.  

h. Obowiązki Wykonawcy usługi. 

a) świadczenia usługi na podstawie przekazanego przez Zamawiającego indywidualnego zlecenia 

b) W wyjątkowych przypadkach możliwe jest zlecenie usługi telefonicznie lub przesłanie zlecenia 

wykonania usług faksem. Zlecenie takie zostanie następnie potwierdzone decyzją administracyjną, 

c) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w ciągu 2 dni od daty otrzymania 
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zlecenia, kierując do ich wykonania osoby o odpowiednim przygotowaniu zawodowym. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości 

świadczonych usług, 

e) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą z dnia       

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z RODO. 

 

f) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie:  

kart pracy specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających czas      

pracy opiekunów, indywidualnych kart świadczeniobiorców realizacji specjalistycznych usług  

opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego rozliczenia usług, kart funkcjonowania  

społecznego podopiecznego, aktualizowanych raz na kwartał. 

g) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy 

miesiąc świadczonych usług, do 10 dnia następnego miesiąca, w formie faktury wraz                    

z załącznikami: 

-szczegółowe rozliczenie usług, zawierające: 

a) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi, 

b) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi, 

c) miesięczną liczbę godzin usług przyznanych decyzją administracyjną 

d) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych -rozliczenie zbiorcze, zawierające: 

a) rodzaj usług, 

b) liczbę osób objętych pomocą, 

c) łączną liczbę godzin wykonanych usług, 

-wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie z decyzją, z podaniem przyczyn 

uniemożliwiających realizacje usług w pełnym zakresie. 

h) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w związku 

z wykonywaniem usług. 

7. Obowiązki i prawa Zamawiającego 

a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu            

w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę. 

b) Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy zgodnie z warunkami zawartymi w 

projekcie umowy . 

8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej dwóch lokali do treningu 

umiejętności społecznych, co najmniej dwóch lokali do integracji sensorycznej, co najmniej 

dwóch lokali do logopedii, co najmniej dwóch lokali do zajęć z fizjoterapii. Lokale mają 

znajdować się na terenie miasta Nysy. 

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod główny:         

Usługi społeczne i zdrowotne 85 00 00 00-9 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

Termin wykonania zamówienia – 6 m-cy od daty podpisania umowy. 
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5. PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

5.1 Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy (z zastrzeżeniem art. 110 ust.2 ustawy)z postępowania                 

o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna       

z okoliczności określonych w art. 108 ust.1  ustawy Pzp z dnia 11 września 2019r. (Dz. U z 2022r. ,poz.1710      

z póź,zm.), 

5.2 Ponadto na podstawie art. 109 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku, do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności 

określonych w art. 109 ust.1 pkt. 1,4-5 i 7-10 ustawy Pzp, i art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.  o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz.U. 2022 r. poz. 835) oraz Rozporządzenia Rady (WE) nr 

765/2006 z dnia 18 maja 2006 dotyczącego środków ograniczających w związku  z sytuacją na 

Białorusi oraz udziałem Białorusi      w agresji Rosji wobec Ukrainy (tj. Dz. U.UE.L.2006.134.1 z 

20.05.2006 z późn. zm.) wykluczy  z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: 

➢ w stosunku do którego zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. 7 ust. 1 

ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

➢ który figuruje w wykazach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja   

2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi      

w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L 2006 Nr 134, str. 1) i Rozporządzeniu Rady (UE) nr 

269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań 

podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających 

(Dz. Urz. UE.L 2014 Nr 78, str. 6), 

➢ który jeste wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego. 

W przypadkach, o których mowa wart. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przed 

wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego 

udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający 

wskazuje sposób zapewnienia konkurencji (zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Pzp). 

5.3 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. 
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5.4 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania. 

5.5 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

1) nie podlegają wykluczeniu, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu         

i SWZ. 

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków określonych w art. 112 

ust.2 ustawy Pzp dotyczących: 

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile 

to wynika z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

c) Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

d) Zdolności technicznej lub zawodowej 

- zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że : w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania oferty (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), wykonał/wykonuje co najmniej pięć usług ciągłych polegające na świadczeniu 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu 

zamieszkania, w łącznym wymiarze godzin nie mniejszym niż 

15 000 godzin, 

- zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, że do realizacji zamówienia skieruje 

osoby, które posiadają uprawnienia i doświadczenie określone w punkcie 5 SWZ. 

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania co najmniej dwóch lokali do treningu 

umiejętności społecznych , co najmniej dwóch lokali do integracji sensorycznej, co 

najmniej dwóch lokali do logopedii, co najmniej dwóch lokali do zajęć z fizjoterapii. 

Lokale mają znajdować się na terenie miasta Nysy. 

5.8. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Publicznego: 

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. 

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity 
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Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oceniana będzie 

łącznie ich: zdolność techniczna i zawodowa, a także sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz 

posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia - wymagania w tym zakresie może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy 

Wykonawcy). Natomiast brak podstaw wykluczenia będzie oceniany w odniesieniu do każdego             

z wykonawców niezależnie. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek dotyczący 

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art.  

112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te 

uprawnienia są wymagane. 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 roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

W takich przypadkach Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do  

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

6. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH                                                                  

Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą:                                                                                                  

6.1.1. Dokumenty składane wraz z ofertą - sporządzoną wg wzory formularza oferty stanowiącego 

załącznik nr 1 do SWZ. 

6.1.2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, 

że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie 

Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), stanowiącego 

Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. 

ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można 

znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawozamowien-publicznych- regulacje/prawo-

krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 

Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: 

https://espd.uzp.gov.pl/. 

W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)           

w formacie *.xml, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu 

oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z 

zastrzeżeniem poniższych uwag: 

1) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie 

polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części 

zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz 

proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w 

odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II 

Sekcja A i B oraz w Części III; 

2) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów 

kwalifikacji (sekcja H), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D; 

3) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną. 

6.2. Wykonawca składa wraz z ofertą: 

1.2.1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informację z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Pełnomocnictwo 

osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z 

załączonych dokumentów. 

1.2.2) W przypadku złożenia oferty wspólnej - pełnomocnictwo udzielone liderowi, Potwierdzenie 

wpłacenia wadium w formie innej niż gotówka. 

6.3. Dokumenty i oświadczenia stanowiące podmiotowe środki dowodowe składne przez 

Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego 

Zgodnie z art. 126. ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawozamowien-publicznych-
https://espd.uzp.gov.pl/
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oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

6.4 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału                          

w postępowaniu. Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć 

następujące podmiotowe środki dowodowe: 

6.4.1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp., o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji          

i konsumentów (Dz.U.2020 poz.1076 .ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 

częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia                         

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału        

w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 

stanowi załącznik do SWZ; 

6.4.2) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w: 

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenia konkurencji, 

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, 

- art. 109 ust. 1 pkt 1,4-5 i 7-10 ustawy Pzp.                                                                                              

- i art. 7 ust.1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

Narodowego (Dz. U z 2022 r. poz. 835) oraz art.5K Rozporządzenia (UE) nr 833/2014                   

w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających            

w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie stanowi załącznik do SWZ , 

6.4.3. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia 

wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem, 
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6.4.4 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji              

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

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

6.5. 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 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także 

wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

6.6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych 

przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy      

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; 

zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia 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 zwanym dalej "r.d.e.") 

Podmioty zagraniczne: 

6.7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej składa oświadczenia o których mowa w punktach 6.4. 

6.7.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach zawodowych podmiotów 

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

podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

8. Forma dokumentów: 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, 

d.ocx, rtf, xps, odt i opatrzona podpisem elektronicznym. 

Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ                    
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i rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowalnym podpisem 

elektronicznym).  

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini- portalu. 

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip. 

6. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym 

mowa w niniejszej SWZ. 

2) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub 

gwarancji); 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja                  

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

odpowiednie pełnomocnictwa. 

7. 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. 

8. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji 

Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy 

organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci 

elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, 

poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. 

9. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). 

10. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca 

powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz  

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zastrzeżone informacje 

należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

11. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów, 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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7. 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 I WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

KUMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Ewelina Urbaniak e-mail: 

e.urbaniak@ops-nysa.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -15:00, z wyłączeniem dni wolnych 

od pracy. 

7.2 Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

2) poczty elektronicznej e.urbaniak@ops-nysa.pl 

zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. W korespondencji 

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawca posługują się numerem 

postępowania OPS.271.7.2022 

7.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do 

formularza do komunikacji. 

7.4 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy 

ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

7.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

150 MB. 

7.6 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania 

wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres 

poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 7.10. 

7.7  Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły) oraz podany jest na 

pierwszej stronie SWZ. 

7.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w: Rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl
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elektronicznej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 poz. 

2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od Wykonawcy (Dz.U.2020 poz. 2415). 

7.9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 

do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców           

z wyjaśnieniami 

niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek          

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

7.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść. 

7.11 Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności: 

1) w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)  

7.12 Złożenie oferty: 7.12.1 Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza 

do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

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

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. 

7.12.2,Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

7.12.3.Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

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

7.12.4. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

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

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”       

a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

7.12.5.Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

7.12.6.Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego 

również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

7.12.7 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania 

ofert): 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami       

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

7.12.8. Zamawiający będzie również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email: e.urbaniak@ops-nysa.pl 

7.13 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

7.14 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty 

elektronicznej podanego w ofercie. 

 

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu składanie ofert, przy czym pierwszym dniem 

terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni. 

2. Warunki i tryb przedłużenia terminu związania ofertą określają przepisy art. 220 ust. 3-5 ustawy 

Pzp. 

9. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

9.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu, do dnia. 26.01.2023r. godz. 12.00 

9.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

9.3. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach 

zamówienia. 

9.4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

9.5. Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może wycofać ofertę. 

9.6. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

mailto:e.urbaniak@ops-nysa.pl
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stanowiącymi ofertę. 

9.7. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

10. TERMIN OTWARCIA OFERT 

10.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.01.2023r. o godz. 12.30 

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

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

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

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

10.4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni 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 

zawartych w ofertach. 

11. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

11.1. Cenę oferty należy podać w formie maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy za cały zakres 

zamówienia. 

11.2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości 

cen. 

11.3. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 

wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

11.4. Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

11.5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarowi usług, strony 

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia 

faktury. 

11.6. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, 
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opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać 

w złotych polskich w postaci cyfrowej. 

12 OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU OCENY 

OFERT 

12.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

SWZ tj.: 

1. Cena - waga 60 pkt. 

2. Doświadczenie osób waga 40 pkt. 

Sposób oceny ofert: Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów. 

W ramach kryterium „Cena” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

Najniższa cena brutto 

spośród złożonych ofert 

Ilość punktów =  ...........................  .......  ....................................  x60pkt. 

Cena badanej oferty brutto 

Ocenie w ramach kryterium „Cena" podlegać będzie cena brutto podana w formularzu oferty 

(załącznik nr 1 do SWZ). 

Kryterium Doświadczenie osób (D) = waga 40 pkt. 

Kryterium doświadczenie osób będzie rozpatrywane na podstawie doświadczenia osób 

skierowanych do realizacji zamówienia. 

P(D) = » Max (D) 

 

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu,     

a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze 

O
 

C
L ilość punktów jakie otrzyma oferta "i” za kryterium 

"Doświadczenie osób"; 

Dmin najniższa doświadczenie z pośród wszystkich ważnych                      

i nieodrzuconych ofert; 

Di Doświadczenie osób "i"; 

Max (D) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za 

kryterium "Doświadczenie". 
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wzorem: 

Ko = C*0,60 + + D*0,40 

gdzie: 

- Ko - łączna ilość punktów dla ocenianej oferty, 

- C- liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 

- D-Doświadczenie osób, 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 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. 

12.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwracać się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 

elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

12.3 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, będzie brał pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności 

oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające 

warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu w Wykonawcy oraz 

wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów (a także przedstawione dowody). 

13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

13.1 Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, wg 

wzoru z załącznika  nr 9 do niniejszej specyfikacji. 

13.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 

dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

13.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 

którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 
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13.4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany o 

sposobie i terminie podpisania umowy. 

13.5 . Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

13.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo 

unieważnić postępowanie. 

14. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

14.1 Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

14.2 Odwołanie przysługuje na: 

14.2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

14.2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

14.3 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

14.4 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. 

14.5 Odwołanie wnosi się w terminie: 

14.5.1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

14.5.2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

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

14.5.1. 

14.6 Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
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konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej, 

14.7 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

14.8 W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy   

z   dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1575) o apelacji, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej. 

14.9 Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej 

„sądem zamówień publicznych”. 

14.10 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

14.11 Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

15. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W 

OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP 

Nie dotyczy 

16. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Nie jest wymagane. 

17. 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 stanowią załącznik nr 9 do SWZ. 
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18. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może powierzyć realizację Usług podwykonawcom za zgoda i wiedzą Zamawiającego, z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 462 i art. 463 ustawy Prawo zamówień Publicznych.  

2. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne. 

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: . 20 000 zł. PLN (słownie: Dwadzieścia tysięcy 

złotych 00/100). 

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia 

upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale 

SWZ. 

3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub 

kilku następujących formach: 

2) pieniądzu; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. ób ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 

2020r. poz. 299). 

4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 26.01.2023r. o godzinie 12.00 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 

25 1050 1504 1000 0023 5168 8284 

Uwaga: 

Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto 

Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

6. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - 

w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci 

elektronicznej. 

Uwaga: 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu 

wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że 

uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki 

zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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7. Zwrot wadium z urzędu: 

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7dni od dnia wystąpienia 

jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. 

8. Zwrot wadium na wniosek Wykonawcy: 

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca 

wadium Wykonawcy: 

o który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; o 

którego oferta została odrzucona; 

» po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza; 

o po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność 

unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. 

Złożenie wniosku o zwrot wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz          

z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o  których mowa               

w ustawie oraz rozdziale XIV SWZ. 

9. Zatrzymanie wadium. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie innej niż 

w pieniądzu, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:  
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9.1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy,      

z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody 

na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości 

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych    

w ofercie; 

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

9.3. Zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

20. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 

Wszystkie załączniki do niniejszej SWZ stanowią jej integralną część 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 

Załącznik Nr 3 - JEDZ  

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o 

którym mowa w art. 125 ust. ustawy Pzp, 

Załącznik nr 6 - Wykaz usług, 

Załącznik nr 7 - Wykaz osób, 

Załącznik nr 8 - Wykaz lokali 

Załącznik nr 9 - Projektowane postanowienia umowy  

Załącznik nr 10 - Umowa o powierzenie danych
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