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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SWZ) 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie 

podstawowym bez negocjacji.  

 

Znak postępowania: MM-ZP.271-3-23/55/2023 

Rodzaj zamówienia: usługi 

Nazwa zamówienia: „Świadczenie usług specjalistycznego poradnictwa w 

ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej poprzez prowadzenie psychoterapii 

indywidualnej, superwizja grupowa dla pracowników działu pieczy 

zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz 

przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, w 

formie grupowej, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub innym miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego.” 

ID POSTĘPOWANIA po zarejestrowaniu w e-zamówienia:  

ocds-148610-3a66e049-b9d0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f 

 

ZATWIERDZIŁ: 

Dyrektor 

 Powiatowego Centrum  

        Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

 

        mgr Anna Front 

…………………………………….. 

 

 

Wieliczka, 08.03.2023 r. 
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Dział I 

Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania: 

1. Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

ul. Niepołomska 26/G, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831784220, REGON: 

351623150.   

2. Numer telefonu: 12-288-02-20. 

3. Adres skrytki ePUAP: /PCPR-WIELICZKA/SkrytkaESP. 

4. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl, adres 

poczty elektronicznej służący do komunikacji w niniejszym 

postępowaniu: m.migas@pcpr-wieliczka.pl.   

5. Adres strony internetowej: https://pcpr-wieliczka.pl.  

6. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem a 

także składanie ofert: https://ezamowienia.gov.pl/  

7. Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek - piątek: 7.30 - 

15.30. 
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Dział II 

Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2) ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., 

poz. 1710 ze zm.) - dalej Pzp, w trybie podstawowym, zgodnie z art. 

275 pkt 1) Pzp. Zamawiający nie przewiduje wyboru 

najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą SWZ, zastosowanie mają 

przepisy Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzeczności 

postanowień SWZ, wyjaśnień do SWZ lub modyfikacji SWZ w 

stosunku do Pzp zastosowanie mają przepisy Pzp. 

 

DziałIII 

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług 

specjalistycznego poradnictwa w ramach usług świadczonych 

przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej tj.: prowadzenie  

psychoterapii indywidualnej  współfinansowanych w ramach 

projektu „Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wieliczce” nr 

RPMP.09.02.02-12-0495/19-00 w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 

Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi 

społeczne i zdrowotne – ZIT.  

1.2 prowadzenie super wizji grupowej dla pracowników działu 

pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (dalej 

PCPR). 

1.3 przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie, w formie grupowej, w siedzibie Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ul. Niepołomska 26G lub innym 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część 

(zadanie) stanowi: 

Część (zadanie): Opis: 

1.  Świadczenie usług 

specjalistycznego 

poradnictwa: 

Psychoterapeuta 1 

1) Przedmiot zamówienia:  

a)prowadzenie psychoterapii indywidualnej, 

b)prowadzenie dokumentacji odbytych 

konsultacji w teczkach klientów OIK, 

c)wykonywanie innych czynności 

zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny, 

2)Termin realizacji umowy: od dnia 

podpisania umowy do 30-09-2023 r., 

3)Ilość godzin:   

a) zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy  

w całym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia maksymalnie 140 godzin usług, 

miesięcznie maksymalnie 20 godzin z 

zastrzeżeniem, że każdorazowy dyżur 

psychoterapeutyczny nie może trwać krócej 

niż trzy godzinne sesje. 

b)usługa będzie wykonywana w stałych 

dniach jeden raz w tygodniu  w terminach 

ustalonych wspólnie z zamawiającym, 

4)Miejsce świadczenia usług: usługa 

świadczona będzie stacjonarnie w budynku 

OIK.  

W uzasadnionych przypadkach, związanych 

z podwyższonym ryzykiem zachorowań 

zamawiający dopuszcza realizację usługi w 

formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem 
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narzędzi elektronicznych (typu Skype, 

Zoom, Meet). Taka forma realizacji musi być 

każdorazowo uzgadniana z zamawiającym. 

2.  Świadczenie usług 

specjalistycznego 

poradnictwa: 

Psychoterapeuta 2 

1) Przedmiot zamówienia:  

a)prowadzenie psychoterapii indywidualnej, 

b)prowadzenie dokumentacji odbytych 

konsultacji w teczkach klientów OIK, 

c)wykonywanie innych czynności 

zawodowych, w obszarze wsparcia rodziny, 

2) Termin realizacji umowy: od dnia 

podpisania umowy do 30-09-2023 r., 

3) Ilość godzin:   

a) zamawiający szacuje, że zleci wykonawcy  

w całym okresie realizacji przedmiotu 

zamówienia maksymalnie 140 godzin usług, 

miesięcznie maksymalnie 20 godzin z 

zastrzeżeniem, że każdorazowy dyżur 

psychoterapeutyczny nie może trwać krócej 

niż trzy godzinne sesje. 

b)usługa będzie wykonywana w stałych 

dniach  jeden raz w tygodniu  w terminach 

ustalonych wspólnie z zamawiającym, 

4) Miejsce świadczenia usług: usługa 

świadczona będzie stacjonarnie w budynku 

OIK.  

W uzasadnionych przypadkach, związanych 

z podwyższonym ryzykiem zachorowań 

zamawiający dopuszcza realizację usługi w 

formie zdalnych spotkań z wykorzystaniem 

narzędzi elektronicznych (typu Skype, 



 

6 
 

Zoom, Meet). Taka forma realizacji musi być 

każdorazowo uzgadniana z zamawiającym. 

3.Prowadzenie 

superwizji grupowej 

dla pracowników 

pieczy zastępczej 

Powiatowego 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

1) Przedmiot zamówienia: usługa 

polegająca na przeprowadzeniu cyklu 

superwizji grupowych dla pracowników 

działu pieczy zastępczej PCPR, zgodnie z 

harmonogramem przedłożonym przez 

zamawiającego, 

2) Termin realizacji umowy: od dnia 

podpisania umowy do 31-12-2023 r. 

3) Ilość godzin: zamawiający szacuje, że 

zleci wykonawcy w całym okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia maksymalnie 50 

godziny usług, miesięcznie do 5 godzin,  

4) Miejsce świadczenia usług: usługa 

świadczona będzie stacjonarnie w budynku 

PCPR w sposób bezpośredni. W 

uzasadnionych przypadkach zamawiający 

dopuszcza realizację usługi  

w formie zdalnych spotkań z 

wykorzystaniem narzędzi elektronicznych 

(typu Skype, Zoom, Meet). 

4. Przeprowadzenie 

ambulatoryjnych 

zajęć programu 

oddziaływań 

korekcyjno-

edukacyjnych dla 

osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

w formie grupowej. 

1) przeprowadzenie ambulatoryjnych 

zajęć programu oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, w 

formie grupowej, w siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wieliczce,                      

ul.Niepołomska 26G lub innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, 
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2) Zajęcia będą prowadzone zgodnie z 

Rekomendacjami w zakresie realizacji 

oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych 

w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie wydanymi przez 

Wojewodę Małopolskiego w 

11.07.2013, prowadzić będą 

jednocześnie dwie osoby: kobieta oraz 

mężczyzna. 

3) Opracowanie dokumentów 

niezbędnych do prowadzenia zajęć 

merytorycznych,    w tym kontraktu 

oraz karty indywidualnej klienta, 

4) Przeprowadzenie diagnozy przemocy w 

rodzinie uczestnika programu, 

5) Przeprowadzenie cotygodniowych 

spotkań ambulatoryjnych programu 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 

w formie grupowej, 

6) Prowadzenie dokumentacji odbytych 

zajęć, w tym obowiązkowo listy 

obecności, która stanowi załącznik nr 1 

do umowy, 

7) Współpraca z powiatowym 

koordynatorem do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  i 

innymi pracownikami Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 

w zakresie realizacji programu, 
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3. Części nie mogą być dzielone przez wykonawcę, oferty nie 
zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w 

zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 

4. Podane powyżej w pkt 2. (w tabeli) ilości godzin świadczenia usług są 

ilościami szacunkowymi i w uzasadnionych przypadkach oraz w 

porozumieniu z wykonawcą, zamawiający może zmniejszyć ilość 

zleconych godzin zarówno w danym miesiącu jak i całym okresie 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybrane części 

przedmiotu zamówienia z zastrzeżeniem, że jedna osoba 

skierowana do realizacji usługi nie może być specjalistą w 

więcej niż jednej części zamówienia (ograniczenie dotyczy części 

I i II zamówienia)  

6. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

80510000-2 – usługi szkolenia specjalistycznego, 

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne,  

8) W okresie obowiązywania umowy 

przyjmuje się do przepracowanie 

łącznie  60  godzin dydaktycznych, 

9) Godziny i terminy realizacji zajęć 

zostaną uzgodnione z kierownikiem 

działu ds. pomocy instytucjonalnej i 

przeciwdziałania przemocy, 

10) Zmiana godzin i terminu realizacji 

zajęć, każdorazowo  musi być 

zgłoszona kierownikowi działu ds. 

pomocy instytucjonalnej i 

przeciwdziałania przemocy. 
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7. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi 

zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych 

odpowiedzi na zapytania wykonawców. Zmiany treści SWZ oraz 

udzielone odpowiedzi, o których mowa w zdaniu poprzednim są 

każdorazowo wiążące dla wykonawców.  

 

Dział IV 

Termin wykonania zamówienia 

Przedmiot zamówienia należy wykonać:  

1) dla części I – II- od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.   

2) dla części III - od dnia podpisania umowy do 31-12-2023 r.  

3) dla części IV - od dnia podpisania umowy do 30-09-2023 r.    

 

 

Dział V 

Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych   

        w pkt 2. niniejszego Działu SWZ, 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt 3.   

       niniejszego Działu SWZ. 

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w przypadkach, o 

których mowa w (dotyczy wszystkich części zamówienia): 

2.1. art. 108 ust. 1 Pzp tj. wykonawcę: 

2.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, 

w art. 46 - 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  
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o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 

2054) lub w art. 54 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r.  

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, 

o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (t. j. Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296 

- 307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa 

w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa wart. 270-277d 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego; 

2.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
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komandytowo - akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w pkt 1), 

2.1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności, 

2.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne,  

2.1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 

przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 

wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 

siebie,  

2.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do 

zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego 

zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 

chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy  

z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.2. art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 

dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w 
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związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 

(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1) - dalej rozporządzenie 

833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 

dotyczącego środków ograniczających w związku  

z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. 

UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) dalej: rozporządzenie 2022/576 tj. 

wykonawcę, który należy do niżej wskazanych podmiotów:  

2.2.1 obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, 

podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, 

2.2.2 osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa 

własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do 

podmiotu,  

o którym mowa w ppkt 2.2.1 niniejszego ustępu; lub 

2.2.3 osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów 

działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym 

mowa w ppkt. 2.2.1 lub 2.2.2 niniejszego ustępu, w tym 

podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których 

zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw  

w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada 

na nich ponad 10% wartości zamówienia. 

2.3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o 

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) tj. 

wykonawcę:  

2.3.1 wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. 

ustawy, 
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2.3.2 którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 

dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) 

jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 

od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej  

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. 

ustawy, 

2.3.3 którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 

37) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot 

wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub 

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., 

o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji  

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. ustawy. 

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych 

powyżej w ppkt 2.3.1 – 2.3.3. 

2.4. Zamawiający będzie badać podstawy, o których mowa powyżej 

w ppkt 2.1, 2.2 i 2.3 wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem 

udostępniającym zasoby.  

2.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach 

określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2 - 

5 i 7 - 10 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki określone w art. 110 ust. 2 Pzp. 

2.6. Zamawiający oceni, 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, wykluczy wykonawcę. 



 

14 
 

2.7. Wykonawca może zostać wykluczony na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę wykonawcy 

wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

2.8. Wykluczenie wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których 

mowa w art. 111 Pzp. 

2.9. Wykonawca (osoba lub podmiot podlegający wykluczeniu na 

podstawie przesłanek wymienionych powyżej w pkt 2.3. SWZ), który 

w okresie tego wykluczenia ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego podlega karze pieniężnej, nakładanej przez Prezesa 

Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 

20.000.000,00 zł. 

3. Warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać 

wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie: 

3.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

3.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3.4 Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, że 

wykonawca: 

3.4.1 dysponuje osobą/ami zdolną/ymi do należytego wykonania 

przedmiotu zamówienia: 

3.4.1.1 dla części I i II: co najmniej jedną osobą z których 

każda posiada łącznie: 

a) tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 
lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, 
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pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone 
w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t. j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1026) oraz minimum 1 rok doświadczenia w pracy 

terapeutycznej 
b) pracuje pod regularną superwizją własnej pracy psychoterapeutycznej 

zgodnie ze złożonym oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 12 
 

oraz 
 

c) ukończone podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach 
szkół psychoterapeutycznych (trwające minimum cztery lata) w nurcie 

analitycznym lub Gestalt lub poznawczo-behawioralnym lub  
psychodynamicznym psychoterapii humanistycznej lub systemowym 

lub zintegrowanym 

 
lub 

 
d) ukończenie min. drugiego roku podyplomowego szkolenia  z zakresu 

psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwającego 
minimum cztery lata) w nurcie ukończone podyplomowe szkolenie z 

zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych 
(trwające minimum cztery lata) w nurcie analitycznym lub Gestalt lub 

poznawczo-behawioralnym lub psychodynamicznym lub psychoterapii 
humanistycznej lub systemowym lub zintegrowanym, kontynuujące to 

szkolenie oraz posiadające minimum 1 rok doświadczenia w pracy 
terapeutycznej 

 
 

3.4.1.2 W celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu dotyczącym części I i II, wykonawca 
obowiązany jest przedłożyć następujące środki dowodowe: 

a)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami (wzór stanowi załącznik nr 7-7.1,7.2 do 
SWZ), 

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 
wykonawcy lub realizatora/realizatorów z ramienia wykonawcy 

(wzór stanowi załącznik nr 8 -8.1,8.2 do SWZ).  
c) Oświadczenie o korzystaniu z regularnej superwizji własnej pracy 

psychoterapeutycznej zgodnie z zał. nr 12 
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d) Dokumenty potwierdzające wykształcenie/uprawnienia określone 
w pkt. 3.4.1.1 oraz wymagane doświadczenie (opisane w dziale 

XV SWZ: Opis kryteriów oceny ofert). 

 

3.4.1.3 dla części III: co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie: 

a) wykształcenie wyższe na kierunku psychologii lub pedagogiki,  

b) certyfikat superwizora lub ukończone studia podyplomowe w 

zakresie superwizji, 

c) minimum 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu superwizji 

grupowej. 

3.4.1.4 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

dotyczącym części  III wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące 

środki dowodowe: 

a)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(wzór stanowi załącznik nr 7-7.3 do SWZ), 

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy lub kadry wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8-8.3 do 

SWZ).  

c) Dokumenty potwierdzające wykształcenie/uprawnienia określone w 

pkt. 3.4.1.3 oraz wymagane doświadczenie (opisane w dziale XV SWZ: Opis 

kryteriów oceny ofert). 

 

3.4.1.5 Dla części IV: Do realizacji usługi niezbędne są dwie osoby – 

kobieta oraz mężczyzna,   posiadających co najmniej: 



 

17 
 

Zgodnie z § 9 Rozporządzenia MPiPS z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w 

tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz 

kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. 

U. Nr 50, 259 z dnia 8 marca 2011 r.): 

I. 

a) ukończone studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, 

pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, 

politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-

wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym 

kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie 

psychologii, pedagogiki, resocjalizacji; oraz 

b) zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w 

wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi 

przemoc w rodzinie; oraz 

c) 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

ALBO 

 

II. 

W przypadku osób posiadających certyfikaty (terapeutów, 

psychoterapeutów, specjalistów terapii uzależnień i inne): 

a) jeżeli we wskazanym certyfikacie znajduje się informacja, że 

szkolenie realizowane było w wymiarze min. 100 godzin w zakresie 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym min. 50 godzin 

dotyczyło pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

b) jeżeli we wskazanym certyfikacie jest jedynie mowa o 

zrealizowaniu szkolenia w wymiarze min. 100 godzin w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a nie ma wyszczególnionych 

godzin pracy ze sprawcą przemocy - to osoba musi dodatkowo 

legitymować się ukończonym szkolenie w zakresie pracy z osobami 

stosującymi przemoc w rodzinie w ilości min. 50 godzin. 

c) jeżeli we wskazanym certyfikacie nie ma szczegółowych informacji 

o wymiarze godzin odbytego szkolenia, o którym mowa w pkt a) 

uprawniających do prowadzenia programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych – osoba taka musi posiadać odbyte 

szkolenia w wymiarze 100 godzin w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w tym 50 godzin dotyczyło pracy  

w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc rodzinie, na co 

będzie mogła przedstawić zaświadczenie z uszczegółowieniem 

godzin i zrealizowanych zajęć.  

3.4.1.6 W celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu dotyczącym części IV wykonawca obowiązany jest 

przedłożyć następujące środki dowodowe:  

a)   wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 

kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

(wzór stanowi załącznik nr 7-7.4 do SWZ), 

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy lub kadry wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 8-8.4do SWZ).  
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c) Dokumenty potwierdzające wykształcenie/uprawnienia określone w 

pkt. 3.4.1.5 oraz posiadane doświadczenie (opisane w dziale XV SWZ: Opis 

kryteriów oceny ofert dla danej części). 

 

 

* Zamawiający respektuje uzyskane za granicą wykształcenie wyższe, 

podyplomowe, certyfikaty, szkolenia, kursy,  które są uznawane za 

równorzędne w RP. 

** Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

analogicznie w sytuacji, gdy wykonawca będzie polegał na zasobach innego 

podmiotu na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek, o którym 

mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez wykonawcę (jednego 

z wykonawców wspólnie składających ofertę) lub podmiot, na którego 

zdolności w tym zakresie powołuje się wykonawca. 

3.5 Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawcę ww. 

warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia 

- na podstawie złożonych przez wykonawcę podmiotowych środków 

dowodowych. 

3.6 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu 

do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

3.7 W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów 

udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

3.8 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 
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zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 4 

do SWZ). 

3.9 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym 

mowa powyżej w pkt 3.8 potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę 

z podmiotem udostępniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby, 

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez 

niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy 

wykonywaniu zamówienia, 

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na 

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3.10 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez 

podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa powyżej w pkt 3., a także bada, czy nie zachodzą, 

wobec tego podmiotu przesłanki wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem wykonawcy. 

3.11 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca  
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w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.12 Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, 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. 

3.13 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania 

ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów 

udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie 

polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby. 

3.14 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ze swoim 

oświadczeniem składanym na podst. art. 125 ust. 1, oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie jakim wykonawca powołuje się 

na jego zasoby.  

 

Dział VI 

Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp  

1. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 

125 ust. 1 Pzp (wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ).  

2. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o zamówienie, 

oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 1., składa każdy z 

wykonawców.  
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3. W przypadku polegania przez wykonawcę na zasobach podmiotu 

udostępniającego, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 1., na podst. art. 125 ust. 

5 Pzp składa również podmiot udostępniający swoje zasoby wykonawcy 

– wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. 

4. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, na którego 

przypada ponad 10% wartości zamówienia zgodnie z art. 5k ust. 1 

rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 

2022/576, wykonawca na żądanie zamawiającego składa oświadczenie 

podwykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. 

5. Oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt 1. - 3., składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

Dział VII 

Informacja o podmiotowych środkach dowodowych: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przed wyborem 

najkorzystniejszej oferty zostanie wezwany przez zamawiającego do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na 

dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. Powyższe nie dotyczy 

dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i doświadczenia 

przez Wykonawcę  jako istotnych dla kryterium oceny. Przedmiotowe 

dokumenty  powinny zostać złożone na etapie składania oferty wraz z 

formularzem ofertowym jako załącznik nr 13 SWZ 

2.W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawca obowiązany jest przedłożyć następujące środki 

dowodowe: 

2.1. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) Pzp, 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 
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rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z 

innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę  

w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór 

stanowi załącznik nr 6 do SWZ), 

2.2. informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych 

w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 835), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do tego rejestru, sporządzoną nie wcześniej niż przed 24 lutego 

2022 r. W przypadku składania oferty przez wykonawców 

mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, 

wykonawca składa informację z odpowiedniego rejestru 

zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych 

albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów 

rzeczywistych, 

2.3 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp 

w zakresie podstaw wykluczenia na podst. art. 108 ust. 1 Pzp, art. 

5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
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bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (wzór 

stanowi załącznik nr 9 do SWZ). 

3. W celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

następujące środki dowodowe: 

3.1 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi 

załącznik nr 8 do SWZ.  

 

3.2 oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy lub kadry wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 8 do 

SWZ.  

4 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym 

etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich 

złożenia. 

5 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w 

każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże 

te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 
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7 W zakresie nieuregulowanym Pzp lub SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają  

w szczególności przepisy: 

7.1 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,  

7.2 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. 

 

Dział VIII 

Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych zadań. 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie precyzuje obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych zadań. 

3. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale 

podwykonawcy/ów, obowiązany jest wskazać w formularzu oferty, jaką 

część (zakres zamówienia) wykonywać będzie podwykonawca oraz 

podać nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

4. W związku z przesłanką wykluczenia z postępowania, o której mowa w 

art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem 2022/576, wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą 

złożyć wykaz podwykonawców, na których przypada ponad 10% 

wartości zamówienia (wzór wykazu stanowi załącznik nr 11 do SWZ).  

5. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 
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podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli są 

już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o 

których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także do przekazania wymaganych informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację zamówienia.  

6. Na żądanie zamawiającego wykonawca obowiązany jest przedłożyć 

oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w Dziale VI pkt 4. SWZ.  

7. Jeżeli wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem 

niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części zamówienia.  

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego 

zamówienia. 

 

Dział IX  

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W 

takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. Przepisy Pzp oraz niniejszej SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się 

odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o 

zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa 

każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 



 

27 
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 117 ust. 4 Pzp składają wraz z ofertą, oświadczenie, które 

dostawy, usługi lub roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ). 

5. Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej 

grupie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, 

równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (Dotyczy wyłącznie 

części I i II zamówienia) 

 

Dział X 

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania  

i odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. Informacje ogólne o środkach komunikacji elektronicznej. 

1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu: 

a) e-zamówienia, który dostępny jest pod adresem:  

https://ezamowienia.gov.pl/  

b) poczty elektronicznej: m.migas@pcpr-wieliczka.pl.  

1.2 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i 

dokumentami, wskazanymi w niniejszej SWZ przy użyciu 

platformy https://ezamowienia.gov.pl/ 

1.3 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między 

Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy 

https://ezamowienia.gov.pl/ w przypisanym postępowaniu. 

1.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na 

mailto:m.migas@pcpr-wieliczka.pl


 

28 
 

platformie https://ezamowienia.gov.pl/. Wykonawca posiadający 

konto na ww.platformie ma dostęp do niezbędnych formularzy, 

m.in.: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

formularza do komunikacji.                                                            

Więcej informacji dotyczących zakładania konta na 

platformie:https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2020/11/ZKU

-5.2.pdf . 

1.5 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania 

dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań 

dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

zostały opisane w Regulaminie korzystania z platformy 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/ (więcej informacji: 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu). 

1.6 Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych 

odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się 

datę ich przekazania na platformie e-zamowienia.pl. 

1.7 Postępowanie można wyszukać na liście wszystkich postępowań 

lub ze strony głównej platformy 

https://ezamowienia.gov.pl/pl. 

1.8  Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do 

oferty) oraz cyfrowe odwzorowanie dokumentów składane są 

przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 

jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych 

odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na 

adres email:m.migas@pcpr-wieliczka.pl 

1.9 Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, cyfrowych 

odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu
mailto:m.migas@pcpr-wieliczka.pl
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komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 

2452). 

1.10 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem zamawiający i wykonawca posługują się 

numerem postępowania.  

2. Zalecenia:  

2.1 Dokumenty lub oświadczenia, wykonawca składa w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli oryginał 

dokumentu lub oświadczenia, o których mowa powyżej nie zostały 

sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca 

może sporządzić i 

przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 

oświadczenia. W przypadku przekazywania przez wykonawcę 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez wykonawcę jest równoznaczne z 

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za 

zgodność z oryginałem. 

2.2 Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami 

Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, 

minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 

informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r.2247). 

Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących 

formatach:- .com - .exe - .bat - .msi. 

2.3 W przypadku podpisania dokumentu elektronicznego 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoba składająca taki podpis musi być 
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umocowana w imieniu wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2.4 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie  formatów: .pdf, 

.doc, .docx., .xls, .xlsx ze szczególnym wskazaniem na .pdf.  

2.5 Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz 

łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę 

możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 

format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.  

2.6 Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć 

zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby 

plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

2.7 W przypadku podpisywania plików podpisem zaufanym, 

zamawiający zaleca sporządzenie plików w formacie .pdf (nie zaś 

jako pliki z rozszerzeniem .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpeg) i 

skorzystanie z narzędzia do podpisywania pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-

elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.  

2.8 Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez 

kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie 

różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może 

doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

2.9 Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim 

wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego 

wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. 

2.10 Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu 

ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i 

zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 

przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed 

terminem składania ofert. 

2.11 Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do 

podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymogi 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
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identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 

910/2014 - od 1 lipca 2016 roku. 

2.12 Zamawiający informuje, aby nie wprowadzać jakichkolwiek 

zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może 

to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne 

będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty . 

3.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim.  

3.2 W przypadku załączenia do oferty dokumentów lub oświadczeń 

sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

3.3 Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza 

oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SWZ ( adekwatny do 

właściwej części t.j:1.1, 1.2, 1.3, 1,4) . W przypadku gdy 

Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego 

wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać wszystkie 

informacje wymagane we wzorze. 

3.4 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami 

i dokumentami, wskazanymi w niniejszej SWZ przy użyciu platformy 

https://ezamowienia.gov.pl/ 

3.5 Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania wykonawcy kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego, podpisu osobistego 

lub podpisu zaufanego. 

3.6 Ofertę a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

Pzp ( zał. nr 2 do SWZ) , składa się pod rygorem nieważności, 

zgodnie z wyborem wykonawcy: 

a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną 

opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub 

b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 
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3.7 Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. 

j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), 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.  

3.8 Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania 

ofert.  

3.9 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

3.10 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną/osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

3.11 Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do 

jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, 

CEiDG lub innego właściwego rejestru), wykonawca dołącza do 

oferty pełnomocnictwo. 

3.12 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w 

terminie do dn. 20 marca 2023 roku do godz. 12.00. 

3.13 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

3.14 Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może 

zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty. 

3.15 Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może 

wycofać złożonej oferty. 

3.16 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 

postępowaniu 
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4. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami 

(nie dotyczy składania ofert). 

4.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie 

oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych powyżej w pkt 2. 

SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail: 

m.migas@pcpr-wieliczka.pl.  

4.2 Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli 

dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 

otrzymania wiadomości elektronicznej. 

4.3 Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu 

do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą 

ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, o ile jej treść 

jest udokumentowana.   

4.4 Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego  

z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych  

w art. 65 ust. 1 oraz art. 66 Pzp. 

4.5 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z 

wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

4.6 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął 

do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu 

składania ofert. W związku z powyższym wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ należy przesłać na adres poczty 

e-mail: m.migas@pcpr-wieliczka.pl. 

4.7 Wyjaśnienia treści oraz zmiany/modyfikacje SWZ, będą 

wyłącznie publikowane na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania i nie będą indywidualnie przesyłane do wykonawców. 

mailto:m.migas@pcpr-wieliczka.pl
mailto:m.migas@pcpr-wieliczka.pl
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4.8 Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym 

mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny 

do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie 

wpłynął w terminie, o którym mowa powyżej, zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

4.9 Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa wyżej, 

nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

SWZ. 

4.10 Osoby wskazane do porozumiewania się 

z wykonawcami: 

a) dla części I-II - w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia: Pani Maria Łuszczyńska, tel. 12-278-20-00, e - 

mail: oik@pcpr-wieliczka.pl,  

b) dla części III - w zakresie dotyczącym przedmiotu 

zamówienia: Pani Faustyna Szeląg, tel. 12-288-02-20 wew. 

109, e - mail: f.szelag@pcpr-wieliczka.pl,  

c) dla części IV - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

Pani Jolanta Gondek, tel. 12-288-02-20 wew. 106, e - mail: 

j.gondek@pcpr-wieliczka.pl,  

d) w zakresie proceduralnym: Pan Marcin Migas, e-mail: 

m.migas@pcpr-wieliczka.pl. , tel.795 555 661 

 

Dział XI 

Termin związania ofertą 

1. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 

30 dni od powyższego terminu.  

mailto:oik@pcpr-wieliczka.pl
mailto:f.szelag@pcpr-wieliczka.pl
mailto:j.gondek@pcpr-wieliczka.pl
mailto:m.migas@pcpr-wieliczka.pl
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2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed 

upływem terminu związania ofertą określonym powyżej, zamawiający 

przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 

wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o wskazany 

okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 3., wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody 

na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Dział XII 

Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert. 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, 

tj. w dniu 20 marca 2023 r. godz. 12.30 

2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców. 

3. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która 

spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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Dział XIII 

Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Dział XIV Sposób obliczenia ceny  

1. Wykonawca określi cenę brutto w formularzu oferty za 1 godzinę 

realizacji usługi podając ją w zapisie liczbowym z dokładnością do 

grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Jeżeli obliczana cena ma 

więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że 

cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 

należy zaokrąglić w górę. 

2. Wykonawca obwiązany jest ponadto podać w formularzu oferty 

cenę netto oraz wartość podatku VAT/wraz ze wskazaniem 

procentowej stawki /lub zwolnienie ze stawki podatku VAT wraz z 

podstawą prawną. 

3. W przypadku oferty osoby fizycznej cena zaproponowana za 1 

godzinę realizacji usługi musi zawierać wszystkie koszty 

ponoszone przez zamawiającego, w tym obowiązkowe składki na 

ubezpieczenie społeczne i podatki, które zamawiający będzie 

zobowiązany odprowadzić w związku z realizacją zamówienia. 

4. Podana w ofercie cena pozostaje niezmienna przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem warunków 

zmiany wynagrodzenia wymienionych w projekcie umowy. 

5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi 

określonymi w niniejszej SWZ oraz projekcie umowy.  

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę podatku VAT 

zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty i 

podać ją w formularzu oferty.  

7. Zgodnie z art. 225 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 
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towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny 

zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W 

takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek: 

7.1  poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego; 

7.2  wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 

podatkowego; 

7.3  wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem 

podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 

7.4  wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z 

wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie. 

8. Informację w powyższym zakresie wykonawca składa na 

formularzu oferty (załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, do SWZ - 

odpowiednio dla danej części).  Brak złożenia ww. informacji 

będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego 

po stronie zamawiającego. 

9. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą  

w walucie PLN. (zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcą 

rozliczeń w walutach obcych). 

10. Zamawiający na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.) 

wprowadza mechanizm podzielonej płatności dla wystawionych 

przez wykonawcę faktur. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia publicznego. 

12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 
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Dział XV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów 

i sposobu oceny ofert 

 

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

sposobu oceny ofert Dla części 1 i 2 . 

 

1. Do porównania ofert zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem 
VAT.   

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną 
odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w 
następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów – dotyczy I i II 

części: 
 

Lp. Opis kryterium: Znaczenie (%) 

1 

Cena brutto za 1 
godzinę świadczenia 

usługi (C) 

60% 

2 
Kwalifikacje 

wykonawcy (D) 
20% 

3 
Doświadczenie 
wykonawcy (D) 

20% 

 Razem 100% 

 

Oferty będą oceniane przez komisje przetargową w skali 100,00 

punktowej. 
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba 

uzyskanych punktów. 
 

4.          Opis kryterium „Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi”  
Kryterium „Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi” będzie 

rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę za wykonanie 
przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w punkcie II. 

Przedmiot oferty pkt 1. Formularza oferty (zał. 1.1 i 1.2)- 
odpowiednio dla danej części.  

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  

 

Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x znaczenie kryterium 

60% 

Cena oferty badanej 
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Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT). 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po 
przecinku. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.  
 

5. Opis kryterium „Kwalifikacje  wykonawcy” 

5.1  Opis kryterium „Kwalifikacje  wykonawcy” rozumiane jest jako 

posiadane kwalifikacje przez osobę (specjalistę) wykazane zgodnie z 

poniższymi wymogami: 

 

a) tytuł zawodowy lekarza lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa, 

lub magistra po ukończeniu studiów na kierunku psychologii, 

pedagogiki, resocjalizacji, socjologii albo spełnione warunki określone 

w art. 63 ust. 1 ustawy  z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t. j. Dz. U. z 

2019 r. poz. 1026) oraz minimum 1 rok doświadczenia w pracy 

terapeutycznej 

b) pracuje pod regularną superwizją własnej pracy 

psychoterapeutycznej zgodnie z oświadczeniem ( zał. nr  12 do SWZ) 

 

oraz 

 

c) ukończone podyplomowe szkolenie z zakresu psychoterapii w ramach 

szkół psychoterapeutycznych (trwające minimum cztery lata) w 

nurcie analitycznym lub Gestalt lub poznawczo-behawioralnym lub  

psychodynamicznym psychoterapii humanistycznej lub systemowym 

lub lub zintegrowanym 

 

lub 
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d) ukończenie min. drugiego roku podyplomowego szkolenia  z zakresu 

psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych (trwającego 

minimum cztery lata) w nurcie ukończone podyplomowe szkolenie z 

zakresu psychoterapii w ramach szkół psychoterapeutycznych 

(trwające minimum cztery lata) w nurcie analitycznym lub Gestalt lub 

poznawczo-behawioralnym lub  psychodynamicznym psychoterapii 

humanistycznej lub systemowym lub lub zintegrowanym oraz 

minimum 1 rok doświadczenia w pracy terapeutycznej. 

 

• za spełnienie warunku a) i b) oraz c)– 20 punktów 

• Za spełnienie warunku a) i b) oraz d) – 10 punktów 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 punktów.  

5.2 Kryterium „Kwalifikacje wykonawcy” będzie rozpatrywane na 

podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających posiadane 

kwalifikacje osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi - 

podanych przez wykonawcę w załączniku nr 1.1. w punkcie II. 

Przedmiot oferty pkt 2. Formularza oferty oraz oświadczenia na temat 

wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

wykonawcy (osób realizujących)  - załącznik nr 8  do SWZ 

5.3 Jeżeli wykonawca w zał. 1.1 lub 1.2 w punkcie II (Przedmiot 

oferty) pkt 2. Formularza oferty nie wskaże posiadanych kwalifikacji 

osób realizujących zlecenie, jego oferta zostanie odrzucona na podst. 

art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.  

6. Opis kryterium „Doświadczenie wykonawcy” 

6.1 Kryterium „Doświadczenie wykonawcy” rozumiane jest jako 

doświadczenie osoby (specjalisty) wskazane do realizacji usługi 

odpowiednio w zakresie:  
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a) część I - terapii indywidulanej, 

b) część II - terapii indywidulanej,  

i oceniane będzie pod kątem liczby wypracowanych godzin w 

przeprowadzonej psychoterapii. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane 

w następujący sposób: 

a. – 0-100 godzin – 0 pkt, 

b. - 101-200 godzin – 5 pkt 

c. - 201-300 godzin – 10 pkt 

d. - 301-400 godzin – 15 pkt 

e. - powyżej 400 godzin – 20 pkt  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20,00 punktów.  

6.2 Kryterium „Doświadczenie wykonawcy” będzie rozpatrywane na 

podstawie zadeklarowanej liczby wypracowanych godzin osoby 

(specjalisty) wskazanej do realizacji usługi - podanych przez 

wykonawcę w załączniku nr 1.1 lub 1.2 w punkcie II. Przedmiot oferty 

pkt 3. Formularza oferty.   

6.3 Jeżeli wykonawca w punkcie II (Przedmiot oferty) pkt 3. Formularza 

oferty nie poda liczby wypracowanych godzin, jego oferta zostanie 

odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.  

7. Łączna liczba punktów za ofertę zostanie obliczona na podstawie: liczby 

punktów za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi (C) - (maks. 

60,00 pkt) + liczba punktów za kwalifikacje wykonawcy (D) (maks. 

20,00 pkt) + liczba punktów za doświadczenie wykonawcy (D) (maks. 

20,00 pkt). 

7.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która 

uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z powyższym 

wzorem.  
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II. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert dla części 3 i 4 . 

 

1.Do porównania ofert zamawiający przyjmuje ceny ofert z podatkiem 

VAT.   

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną 

odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp. 

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował 

się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz 

w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów – dotyczy 

III i IV części: 

 

Lp. Opis kryterium: Znaczenie (%) 

1 
Cena brutto za 1 godzinę 

świadczenia usługi (C) 
60% 

2 Doświadczenie wykonawcy (D) 40% 

 Razem 100% 

 

Oferty będą oceniane przez komisje przetargową w skali 100,00 

punktowej. 

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych 

punktów. 

 

4. Opis kryterium „Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi”  

Kryterium „Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi” będzie 

rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w zał. 1.3 lub 1.4 w 

punkcie II. Przedmiot oferty pkt 1. Formularza oferty- odpowiednio dla 

danej części.  

Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:  
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   Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100 pkt x znaczenie 

kryterium 60% 

Cena oferty badanej 

 

Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT). 

Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.  

5. Opis kryterium „Doświadczenie wykonawcy” 

5.1 Kryterium „Doświadczenie wykonawcy” rozumiane jest jako 

doświadczenie osoby (specjalisty) wskazanej do realizacji usługi 

odpowiednio w zakresie:  

a) część III - superwizji grupowej  

b) cześć IV - przeprowadzenie ambulatoryjnych zajęć programu 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, w formie grupowej, 

i oceniane będzie pod kątem liczby wypracowanych godzin:  

- dla instytucji publicznych z zakresu pomocy społecznej, wsparcia 

rodziny i pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

superwizora (dla części III ),  

- osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (dla części 

IV) .  

Minimalna liczba wypracowanych godzin wymagana przez 

zamawiającego to 50 (dla części III i IV) . 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

- 50 godzin – 0 pkt, 

- 51-75 godzin – 10 pkt 

- 76-100 godzin – 20 pkt 

- 101-150 godzin – 30 pkt 

- powyżej 151 godzin – 40 pkt  

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40,00 punktów.  

5.2 Kryterium „Doświadczenie wykonawcy” będzie rozpatrywane na 

podstawie zadeklarowanej liczby wypracowanych godzin osoby 
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(specjalisty) wskazanej do realizacji usługi - podanych przez 

wykonawcę  w załączniku 1.3 lub 1.4 Formularza ofertowego w 

punkcie II. Przedmiot oferty pkt 2..   

5.3 Jeżeli wykonawca w punkcie II Formularza ofertowego (Przedmiot 

oferty) pkt 2. nie poda liczby wypracowanych godzin, jego oferta 

zostanie odrzucona na podst. art. 226 ust. 1 pkt 5) Pzp.  

6. Łączna liczba punktów za ofertę zostanie obliczona na podstawie: 

liczby punktów za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi (C) - 

(maks. 60,00 pkt) + liczba punktów za doświadczenie wykonawcy (D) 

(maks. 40,00 pkt). 

6.1 Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z powyższym wzorem.  

 

Dział XVI 

Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w 

terminie i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i ust. 3 Pzp. 

2. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach załączonego do 

niniejszej SWZ projektu umowy (załącznik nr 10 do SWZ dla części I, 

II, oraz  załącznik nr 10a do SWZ dla części III oraz załącznik nr 10b 

do SWZ dla części IV). 

3. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z 

jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone 

zamówienie, o miejscu lub sposobie i terminie zawarcia umowy. 

5. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została 

wybrana zobowiązany jest przekazać zamawiającemu: 

5.1 dokumenty potwierdzające umocowanie osób 

reprezentujących wykonawcę do podpisania umowy, o ile 
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umocowanie to nie wynika  

z dokumentów załączonych do oferty,  

5.2 umowę regulującą współpracę w przypadku wyboru oferty 

wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – 

konsorcjum, spółka cywilna (jeżeli dotyczy),  

5.3 poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty 

potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie osób 

(specjalistów) świadczących usługę, które stanowić będą 

załączniki do umów. Powyższe dokumenty jako istotne dla 

kryterium oceny powinny zostać złożone na etapie składania 

oferty wraz z formularzem ofertowym jako załącznik nr 13 SWZ. 

6. Dokumenty wymienione powyżej w pkt 5.1 i 5.2 wykonawca 

obowiązany jest wnieść najpóźniej na 1 dzień przed zawarciem 

umowy na adres e-mail: m.migas@pcpr-wieliczka.pl.  

7. Jeżeli wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym 

terminie, zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 

 

DZIAŁXVII 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Projekt umowy stanowi: 

- załącznik nr 10 do SWZ dla części I, II,  

- załącznik nr 10a do SWZ dla części III. 

- załącznik nr 10b do SWZ dla części III. 

 

mailto:m.migas@pcpr-wieliczka.pl
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Dział XVIII 

Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

Dział XIX 

Pozostałe informacje dotyczące postępowania 

1. Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga składania ofert 

wariantowych. 

2. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę 

obowiązkowej wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów 

niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 

2 Pzp. 

3. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty 

sporządzenia oferty, pokrywa wykonawca. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

4. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia 

umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączania katalogów elektronicznych do oferty.   

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenia 

zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 

Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust. 

2 pkt 2) Pzp. 

9. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 Pzp. 

Zamawiający dokonał analizy pod kątem tego, czy wykonywanie 

czynności przez osoby świadczące specjalistyczne usługi spełniają 

cechy stosunku pracy zgodnie z art. 22 §1 Kodeksu pracy. Wymagani 
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przez zamawiającego specjaliści realizują swoje usługi na rzecz wielu 

podmiotów nie pozostając z nimi w stosunku pracy, pracując na tzw. 

„własny rachunek”. W wykonywaniu usług przez te osoby liczy się 

pewien całościowy efekt/rezultat do osiągnięcia, gdzie osoby te mają 

pełną swobodę organizacji swojej pracy, doboru narzędzi, metod i 

technik służących do osiągnięcia tego efektu/rezultatu. Dlatego też 

trudno w takim przypadku nałożyć na wykonawcę obowiązek 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę terapeutów, mediatorów, 

superwizorów i psychoterapeutów. Trudno też wymagać od tych 

specjalistów, aby świadczyli swoje usługi pod kierownictwem 

pracodawcy. W związku z powyższym, zamawiający uważa, że 

świadczenie usług z zakresu specjalistycznego poradnictwa nie 

wypełnia znamion wykonywania czynności w myśl art. 22 §1 Kodeksu 

pracy.   

 

Dział XX 

Unieważnienie postępowania 

Zamawiający unieważni postępowanie oraz powiadomi wykonawców, 

zgodnie z zapisami, zawartymi w art. 255 - 256, 258 - 262 oraz 310 Pzp. 

 

Dział XXI 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej 

szczegółowo regulują przepisy Działu IX Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów Pzp. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują 
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również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 

15 Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

4. Odwołanie przysługuje na: 

4.1. niezgodną z przepisami Pzp czynność zamawiającego, podjętą  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane 

postanowienie umowy, 

4.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie 

Pzp. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo 

w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym, że 

odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w 

postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

7. 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. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli 

informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o 

udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

10. Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej w pkt 8. i 9. 

wnosi się  

w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
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należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 

stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 

15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania. 

12. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy, 

jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o wyniku postępowania.  

13. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu 

Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych. 

14. 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 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 albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o którym 

mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach 

elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w 

sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. 

 

Dział XXII 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 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 

https://sip.lex.pl/#/document/17938059?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19062514?cm=DOCUMENT
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95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1.  Administratorem danych osobowych wskazanych w ofercie jest 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, z siedzibą: ul. 

Niepołomska 26/G, 32-020 Wieliczka, reprezentowanym przez 

Dyrektora Panią Annę Front. 

2. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby oraz 

pod adresem e-mail: sekretariat@pcpr-wieliczka.pl.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@iods.pl.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego a także w celu zawarcia i realizacji 

umowy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, w 

przypadku wybrania oferty - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 74 

Pzp a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu 

Administratora na podstawie zawartych umów.  

6. Odbiorcą danych osobowych może być także Instytucja Zarządzająca  

i Pośredniczącą w ramach realizacji projektu” Ośrodek Interwencji 

Kryzysowej w Wieliczce” nr RPMP.09.02.02-12-0495/19 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego”.  

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

obowiązującą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. 

8. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym 

do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie 

przewidzianym przepisami prawa. 

mailto:sekretariat@pcpr-wieliczka.pl
mailto:iod@iods.pl
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9. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

wykonawcy/podwykonawcy/podmiotu, na zasoby którego powołuje 

się wykonawca, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 

z Pzp. 

10. 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: 

10.1 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, 

10.2 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. 

11. 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 oświadczenie o wypełnieniu przez 

niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 

14 RODO w formularzu oferty.   

12. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje 

nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do 

art. 22 RODO. 

13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i 

organizacji międzynarodowych. 
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14. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratora posiada prawo do:  

14.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych 

osobowych;  

14.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 

danych osobowych, 

14.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczeni przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

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

14.4 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO;  

15. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratora nie przysługuje:  

15.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do 

usunięcia danych osobowych; 

15.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w 

art. 20 RODO;  

15.3 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. 

 

Dział XXIII 

Wykaz załączników  

1. Formularz oferty w tym 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, (załączniki odpowiednio dla 

danej części). 

2. Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się  

o zamówienie składane na podst. art. 125 ust. 1 Pzp. 

3. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podst. 

art. 125 ust. 5 Pzp. 
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4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby. 

5. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp. 

6. Grupa kapitałowa. 

7. Wykaz osób – w tym 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, (załączniki odpowiednio dla 

danej części). 

8. Oświadczenie dot. kwalifikacji – w tym 8.1, 8.2, 8.,3, 8.4, (załączniki 

odpowiednio dla danej części). 

9. Oświadczenie o aktualności braku podstaw wykluczenia. 

10. Projekt umowy dla części I, II. 

10a. Projekt umowy dla części III. 

10b. Projekt umowy dla części IV. 

11. Wykaz podwykonawców 

12. Oświadczenie dotyczy wykonawcy i/lub osoby realizującej dla 

części I i II.  

 

Komisja przetargowa:  

1. - ………………………… 

2. - ………………………… 

3. - ………………………. 

4. - ……………………….. 

5. - ……………………….. 

 

 


