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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
znak sprawy: K.0160.1.2021
ZAMAWIAJĄCY:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Błoniu
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie
tel./faks: (22) 721 11 31
REGON: 010500887
NIP: 5291289107
Pełnomocnik:
TENDERS Piotr Płaciszewski
ul. Mazowiecka 28, 05-120 Legionowo
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://opsblonie.pl/przetargi.html
Na tej stronie Zamawiający udostępnia zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty lub
informacje bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
Adres poczty elektronicznej: ops-blonie@tenders.com.pl
Nazwa zamówienia:
„Świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej
określonych w art. 50 ustawy o pomocy społecznej na rzecz i w miejscu zamieszkania
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu”
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 359 pkt 2) ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej
– „ustawa Pzp”.

ZATWIERDZAM
Pełnomocnik Zamawiającego
/-/
Piotr Płaciszewski
grudzień 2021
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ROZDZIAŁ I – INFORMACJE OGÓLNE

1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1)
Pzp, z uwzględnieniem przepisów określonych w Dziale III Rozdział 4 „Zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi”, o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 750 000 euro, o której mowa w art. 359 pkt 2) ustawy Pzp.

2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał
1) Zgodnie z art. 7 pkt 30) ustawy Pzp Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku
wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub
świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie
przez wykonawców mających status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz
innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem działalności ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest
społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, tj. wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
3) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
b) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
c) złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja
z pełnomocnikiem.

będzie

prowadzona

przez

zamawiającego

wyłącznie

5) Potencjał podmiotu trzeciego:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może
polegać na potencjale podmiotu trzeciego na zasadach opisanych w art. 123 ustawy Pzp.
Podmiot trzeci, na którego potencjał wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy Pzp.
6) Podwykonawstwo:

a) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych zadań.
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b) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ)
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać
firmy podwykonawców, o ile są już znane.
c) Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.
3. Komunikacja w postępowaniu
1)

Otwarcie
ofert
następuje
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

poprzez

odszyfrowanie

ich

przy

użyciu:

2)

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal i poczty elektronicznej, e-mail: ops-blonie@tenders.com.pl.
Za skuteczne skomunikowanie uznaje się̨ skorzystanie z co najmniej jednego z wyżej
wymienionych kanałów komunikacji. Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie,
jeżeli dotrze do Zamawiającego przed upływem wymaganego terminu.

3)

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.

4)

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5)

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

6)

Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

7)

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego na
miniPortalu. Wykonawca szyfruje ofertę poprzez miniPortal (online). W formularzu oferty
Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.

8)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia
oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu
dostępnej na miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.

9)

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz
z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

10) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego
na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został
opisany w Instrukcji użytkownika systemu dostępnej na miniPortalu.

K.0160.1.2021
11) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
12) 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 dostępnego na ePUAP, a także udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops-blonie@tenders.com.pl.
Zamawiający wymaga, aby w tytule maila był podany nr sprawy, co ułatwi
komunikację pomiędzy stronami postępowania.
13) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę na wskazany powyżej adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

4. Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego.

5. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15) ustawy Pzp.
Powody niedokonania podziału:
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia
oraz fakt, że realizacja jego całości przez jednego wykonawcę ma być optymalna przede
wszystkim pod względem finansowym.

6. Oferty wariantowe, katalogi elektroniczne, aukcja elektroniczna, rozliczenia w walutach
obcych, zwrot kosztów udziału w postępowaniu, zaliczki na poczet udzielenia
zamówienia
Oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej,
o której mowa w art. 92 ustawy Pzp, tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania
zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
Katalogi elektroniczne. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów
elektronicznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych
do oferty.
Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
Rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
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Zwrot kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu.
Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na
poczet wykonania zamówienia.

7. Umowa ramowa
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Zamówienia udzielane będą na podstawie
umowy ramowej zawartej tylko z jednym wykonawcą, zgodnie z art. 313 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług, zamówienia na dodatkowe dostawy w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie zgodnie z przesłankami przewidzianymi w ustawie Pzp.

10. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp
(art. 505-590 ustawy Pzp).

11. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane
osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie
z przepisami krajowymi.
2) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
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4) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez
okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO: 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
„RODO”, Zamawiający informuje, że:
a)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej
w Błoniu, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 13, 05-870 Błonie,

b)

Inspektor ochrony danych osobowych: email: a.grzeszczuk@polguard.pl,

c)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

d)

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa oraz osoby posiadające dostęp do informacji publicznej
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku w którym nie
zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z art. 5 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) oraz
w związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”;

e)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z kategorią archiwizacyjną
i instrukcją kancelaryjną przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f)

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

g)

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h)

Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych*;
− 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 **;
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
i)

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.

6) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 2)
powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą,
o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa
w art. 13 ust. 2 RODO.
7) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO
i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do
obowiązków tych należą:
— obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał
i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego;
— obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których
dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje
zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść
oświadczenia została zawarta w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ).

9) Zamawiający informuje, że:
¾ Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do
upływu terminu na ich wniesienie.
¾ Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych
osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych
oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego
zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
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¾ W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych
z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są
dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym
o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych
z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
¾ Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych),
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
¾ W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.
¾ W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1
RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole
postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ II – WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

1. Przedmiot zamówienia
1) Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres
świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy o pomocy społecznej na
rzecz i w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu.
Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności: pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Ze świadczenia usług opiekuńczych: gospodarczych i pielęgnacyjnych może korzystać ok.
60 podopiecznych (średnio w miesiącu ok. 54 osób).
Zamawiający przewiduje następującą liczbę godzin poszczególnych usług opiekuńczych
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia:
- Usługi gospodarcze świadczone w dni robocze:

13765

- Usługi gospodarcze świadczone w dni świąteczne:

1900

- Usługi pielęgnacyjne świadczone w dni robocze:

8300

- Usługi pielęgnacyjne świadczone w dni świąteczne: 1946
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2) Wspólny Słownik Zamówień (oznaczenie główne wg kodów CPV):
85000000-9

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają Opis Przedmiotu Zamówienia –
załącznik nr 7 do SWZ oraz wzór umowy – załącznik nr 5 do SWZ.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

2. Rozwiązania równoważne
Nie ma zastosowania do niniejszego postępowania.

3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie stosunku pracy
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących poszczególne czynności w zakresie realizacji
zamówienia.

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy
Pzp
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp.

5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Zamawiający nie przewiduje złożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

6. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 12 miesięcy od dnia
zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż 01.01.2022, z zastrzeżeniem postanowień
umownych.

7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
100 000,00 zł.

8. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
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9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
A. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferta powinna zawierać:
1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ –
załącznik nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe,
wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 sekcja B SWZ,
3. Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.
5. Samooczyszczenie – w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) ustawy
Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu, 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,
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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 są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli
uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
6. Do oferty wykonawca załącza również:
a) Pełnomocnictwo: Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika
z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem
pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym
zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. W
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego
treści będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być
załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma: Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza
się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy. 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 takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani
dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby
upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną
w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (załącznik nr 6 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy 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;

K.0160.1.2021
-

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

Wymagana forma: Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty
składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca,
wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz
wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma: Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej
do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
B. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – WYKAZ
PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych
środków dowodowych:
1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę co najmniej 100 000,00 zł.
2) 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 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. 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 – załącznik nr 4 do SWZ;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

10. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Sposób przygotowania ofert
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert:
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1) Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym pod rygorem nieważności.
2) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski.
3) Oferta wraz z załącznikami, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
załączonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co treści oraz opisu
kolumn i wierszy.
4) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, na cały przedmiot zamówienia. Oferty
wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone. Oferty składa się
w jednym egzemplarzu.
5) Wszelkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca.
6) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale II podrozdziale 9 SWZ.
7) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania
w przypadku zmiany lub wycofania oferty został wskazany w rozdziale I podrozdziale 3
pkt 10) SWZ.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Cena oferty podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SWZ) musi
uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji zamówienia.
2) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone są we wzorze
umowy ramowej – załącznik nr 5 do SWZ.
3) Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie
jest możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są
określone za pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym
miejscu po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie
monetarnym powodują, że tak wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu
gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie można kogoś realnie zobowiązać do
zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.
Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny
jednostkowe wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim
i kolejnym miejscu po przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4)
i 5) ustawy Pzp.
4) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
5) Cenę oferty należy obliczyć, uwzględniając całość wynagrodzenia wykonawcy za
prawidłowe wykonanie umowy. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na
podstawie wszelkich wymogów związanych z realizacją zamówienia (łącznie ze wszystkimi
podatkami i opłatami oraz podatkiem VAT).
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6) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie
potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy,
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7) W przypadku istnienia rozbieżności między ceną zapisaną liczbowo i ceną zapisaną słownie,
Zamawiający przyjmie cenę zapisaną słownie, chyba że z pozostałych składników
cenotwórczych wskazanych w formularzu oferty wynika, że należy przyjąć cenę zapisaną
liczbowo.
8) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu
zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
c) wskazania wartości towaru lub
zamawiającego, bez kwoty podatku;

usługi

objętego

obowiązkiem

podatkowym

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy,
będzie miała zastosowanie.
10) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa oświadczenie w Formularzu oferty
(załącznik nr 1 do SWZ). Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak
powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

ROZDZIAŁ III – INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA
1. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert

1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2021 do godz. 10.00.
2) Sposób składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na
ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.
3) Otwarcie ofert nastąpi 15.12.2021 o godz. 11.00 Jeżeli wystąpi awaria systemu
teleinformatycznego używanego w celu otwarcia ofert, która powoduje brak możliwości
otwarcia ofert w terminie określonym w zdaniu poprzednim, otwarcie ofert następuje
niezwłocznie po usunięciu awarii.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
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a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty
zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
2. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą do 13.01.2022.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami:
Lp.
1.
2.

Opis kryterium oceny
Cena
Kryterium społeczne – Zatrudnienie
RAZEM

Znaczenie (%)
60 %
40 %
100 %

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej (1 % = 1 pkt).
1)

CENA – 60 %
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 60 punktów. Punkty
zostaną przyznane wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x Znaczenie kryterium 60%
Cena oferty badanej

2) KRYTERIUM SPOŁECZNE – ZATRUDNIENIE – 40 %
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium to 40 punktów.
Zamawiający przyzna ofercie wykonawcy punkty, jeżeli wykonawca zatrudni do realizacji
przedmiotu zamówienia:
- jedną osobę bezrobotną o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – 10 pkt;
- dwie osoby bezrobotne o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – 20 pkt;
- trzy osoby bezrobotne o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – 30 pkt;
- cztery lub więcej osoby bezrobotne o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy – 40 pkt.
Zamawiający przyzna ofercie punkty na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w Formularzu oferty. W przypadku braku oświadczenia lub niewskazania w oświadczeniu liczby
osób, Zamawiający w ocenie ofert w kryterium „Kryterium społeczne – zatrudnienie” nie przyzna
ofercie punktów.
Przez zatrudnienie Zamawiający rozumie świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę (dalej
jako „umowa o zatrudnienie”) w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320).
Wymiar zatrudnienia nie może być niższy niż ½ etatu z zastrzeżeniem, że Zamawiający wymaga,
aby zatrudniona osoba brała czynny udział w realizacji przedmiotu zamówienia.
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Zatrudnienie ww. osób/osoby musi nastąpić w ciągu 20 dni roboczych, licząc od dnia zawarcia
umowy ramowej i trwać co najmniej do końca upływu realizacji zamówienia. W przypadku
rozwiązania umowy o zatrudnienie przez daną osobę lub przez wykonawcę przed zakończeniem
tego okresu, wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej
ww. warunki, tak aby wyżej określone wymagania były spełnione przez cały okres realizacji
zamówienia publicznego. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach przerwę
w ciągłości trwania umowy o zatrudnienie, jednak nie dłuższą łącznie niż 7 dni.
UWAGA:
-

-

-

-

Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do wykonawcy
o przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osoby/osób. Wykonawca ma
obowiązek na wezwanie Zamawiającego niezwłocznie przedstawić dokumenty, w każdym
jednak przypadku nie później niż w terminie 5 dni roboczych od przesłania wezwania przez
Zamawiającego, w szczególności:
v oświadczenia zatrudnionego pracownika,
v oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracę,
v poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
v innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia zadeklarowanej przez wykonawcę
osoby lub osób (w tym także w przypadku naruszenia zachowania ciągłości przy zatrudnieniu
ww. osób w sytuacji rozwiązania umowy o zatrudnienie) lub braku bądź nieprzedstawienia
dokumentu(-ów) potwierdzającego(-ych) zatrudnienie, Zamawiający ma prawo do nałożenia na
wykonawcę kary umownej w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego za
realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie ramowej, za każdy
przypadek dokonanego naruszenia. W takim przypadku, niezależnie od prawa nałożenia i żądania
zapłaty kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ramowej,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku gdy wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie oferty pracy Powiatowemu
Urzędowi Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim,
a niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie,
Zamawiający nie naliczy wykonawcy kary umownej. Za przyczynę nieleżącą po stronie
wykonawcy będzie uznany w szczególności brak osoby bezrobotnej zdolnej do wykonania
zamówienia w okresie jego realizacji.
Przez dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy.
Łączna liczba punktów za ofertę =
liczba punktów za cenę (maks. 60) + za kryterium społeczne – zatrudnienie (maks. 40)

4.

Wzór umowy ramowej

Wzór umowy ramowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne
z akceptacją przez wykonawcę wzoru umowy ramowej.
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ramowej
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Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
ramowej.
6. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy ramowej

1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu
i terminie zawarcia umowy ramowej.
2) Wykonawca przed zawarciem umowy ramowej poda wszelkie informacje niezbędne do
wypełnienia treści umowy ramowej na wezwanie zamawiającego.
3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa,
nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
4) Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane
przez zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. Załączniki do SWZ

1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – składane na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SWZ.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – składane na podstawie art. 125
ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ.
4) Oświadczenie wykonawcy dot. przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do
SWZ.
5) Wzór umowy ramowej – załącznik nr 5 do SWZ.
6) Zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SWZ.
7) Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ.
Błonie, 7 grudnia 2021 r.

