
 

 

 

Dopiewo, dnia 27.05.2022 r. 

 

 

Znak sprawy: OPS.221.02.2022 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne w trybie  podstawowym 

bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego Programu 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, 

wykonywanych na terenie gminy Dopiewo, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego. 

  



 

 

Rozdział I.  

● Załącznik nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

● Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

● Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

● Załącznik nr 4 –  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

● Załącznik nr 5 –  wyka osób 

● Załącznik nr 6 –  wykaz usług 

● Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

● Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

● Załącznik nr 9 – oświadczenie dotyczące aspektu społecznego zamówienia 

● Załącznik nr 10 – oświadczenie o grupie kapitałowej 

● Załącznik nr 11 – projekt umowy 

● Załącznik nr 12 – projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

  



 

 

Rozdział I. Nazwa i adres Zamawiającego 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOPIEWIE 

ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo 

Regon Gminy: 631258738  NIP Gminy: 777-31-33-416 

Strona internetowa: www.opsdopiewo.pl 

tel. 61 814-80-20 

adres poczty elektronicznej: dyrektor@opsdopiewo.pl 

ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl  

nazwa adresata: OPS DOPIEWO 

skrzynka ePUAP:  /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP 

adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty 

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

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

godziny pracy:  

poniedziałek od 8:00 do 17:00,  

od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30,  

piątek od 7:30 do 14:30 

 

 

  



 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej PZP  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

3. Zamawiający w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy PZP  informuje, że będzie wzywał Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym 

niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i pkt 8 ustawy PZP.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych.  

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.  

8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy PZP. 

 

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystencji osobistej dla uczestników Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego na terenie 

gminy Dopiewo w terminie do 31.12.202 2r.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług asystencji osobistej rozumianej jako wsparcie 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych, poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez 

umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia; a także uczestnictwa osób niepełnosprawnych 

w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 

4. Wielkość oraz zakres przedmiotu zamówienia: szacunkowa liczba przewidzianych do zrealizowania godzin 

usług asystencji osobistej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. wynosi maksymalnie 

do 6480 godzin dla 13 osób, w tym: 



 

 

1) 5 osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

2) 3 osób dorosłych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 

3) 5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.                                     

5. Podana maksymalna ilość godzin jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega, że możliwe 

jest zmniejszenie maksymalnej ilości godzin usług asystencji osobistej zgodnie z potrzebami 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za faktycznie zrealizowaną liczbę godzin 

usług asystencji osobistej, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowanej liczby 

godzin, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7 poniżej. 

7. Zamawiający przez cały okres wykonywania zamówienia zleci Wykonawcy wykonanie minimum 

2000 godzin zegarowych usług asystencji osobistej. 

8. Przez godzinę świadczenia usługi zamawiający rozumie godzinę zegarową. 

9. Jeśli w trakcie realizacji usług uczestnik Programu zrezygnuje z kontynuacji wsparcia lub kontynuacja 

wsparcia nie będzie możliwa – na jego miejsce zostanie zakwalifikowana inna osoba – o ile będzie 

to możliwe i zasadne. Niewykorzystana liczba godzin przejdzie wówczas na kolejną osobę. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę osób realizujących usługę, jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby Wykonawcy, 

nie wywiązywania się osoby z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana osoby stanie 

się konieczna z jakichkolwiek przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

11. W przypadku zmiany osoby wykonującej przedmiot umowy, w sytuacjach określonych wyżej nowa osoba 

musi spełniać wymagania określone dla Wykonawcy w niniejszym postępowaniu.  

12. Za zmianę i wyznaczenie innej niż wskazana w umowie osoby wykonującej usługę odpowiada 

Wykonawca. 

13. Informacje dodatkowe: szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: Program 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz projekt umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanowiący załącznik nr 11 do SWZ. 

14. Zakres realizacji przedmiotu umowy wymaga ponadto zawarcia umowy  dotyczącej powierzenia 

przetwarzania danych osobowych – (projekt umowy stanowi załącznik nr 12 do SWZ przez okres trwania 

umowy. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych winna zostać zawarta/ upoważnienie 

do przetwarzania danych osobowych winno zostać podpisane pomiędzy Stronami w dniu zawarcia umowy. 

15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  Załączniku nr 1 do SWZ. 



 

 

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

17. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień 

● 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

● 85312400-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe 

● 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

 

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia 

Planowany termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy (nie wcześniej niż 01.06.2022 r.) 

do dnia 31.12.2022 r.  

 

Rozdział V. Podmiotowe środki dowodowe 

1. udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia wymagane 

w SWZ w zakresie: 

1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SWZ 

2) niepodlegania wykluczeniu – załącznik nr 4 do SWZ 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do SWZ. 

3. Zamawiający następująco formułuje  warunki udziału w postępowaniu w  zakresie:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (Zamawiający nie określa wymagań 

w tym zakresie); 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika 

to z odrębnych przepisów: (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie);  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie); 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, 

że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę (1 usługa 

rozumiana jako 1 zrealizowana umowa) odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej 

przedmiot zamówienia, tj. sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi lub dorosłymi 

z orzeczeniem niepełnosprawności co najmniej 2000 godzin każda usługa, 

b) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, 

że dysponuje lub będzie dysponował osobami: 



 

 

 posiadającymi dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: 

asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, 

psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; 

lub 

 posiadającymi co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie 

wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, - wskazanymi przez uczestnika 

programu lub jego opiekuna prawnego;  

5) Ponadto o zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wskażą, że oni sami i/lub osoby skierowane 

do wykonania zamówienia: 

a) w przypadku opieki nad dzieckiem, nie znajdują się w rejestrze, o którym mowa w ustawie z dnia 

13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2020 

r., poz. 152);  

Zgodnie z art. 21 cytowanej wyżej ustawy „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy 

lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, 

wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy 

w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby 

są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) z dostępem 

ograniczonym”; 

6) O zamówienie mogą ubiegać się osoby: 

a) wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny 

osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego 

oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług 

asystencji osobistej; 

b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych, 

c) dysponujące stanem zdrowia pozwalającym na świadczenie ww. usług, 

d) posiadające odpowiednie predyspozycje osobowościowe oraz kompetencje personalne i społeczne 

tj.: empatia, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, umiejętność słuchania, 

umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 

1) 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 łączącego go z nimi stosunków prawnych.  



 

 

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 

te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów 

(dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie lub na wzorze stanowiącym załącznik 

nr 8 do SWZ); 

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 3), potwierdza, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa  w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

c) 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.  

5) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2) 

PZP , a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 

przewidziane względem Wykonawcy. 

 

Rozdział VI. Podstawy wykluczenia. 

1. Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu Wykonawca składa oświadczenie – załącznik nr 4 do SWZ  

wraz z ofertą. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy 

PZP: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  



 

 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

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

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  

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

popełnienie tego przestępstwa,  

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769 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 w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe,  

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,  

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;  

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 

z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba 

że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca  zawarł 

z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli 



 

 

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

konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

3. Zamawiający przewiduje podstawy wykluczenia wskazane w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b), c), i pkt 3,4,5,7 ustawy 

PZP, wobec Wykonawcy: 

1) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, 

ograniczenia wolności lub karę grzywny,  

2) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających 

z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) w sytuacji, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, 

o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b. 

4) stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator 

lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 

się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów; 

6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie 

wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia 

lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady. 



 

 

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

zamówienia. 

 

Rozdział VII. Wspólne ubieganie się przez wykonawców o udzielenie zamówienia 

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze oferta musi spełniać 

wymagania określone w art. 58 ustawy PZP, w tym: 

1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie 

z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 

pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców 

w sposób umożliwiający ich identyfikację; 

2) w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  wymagane 

jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia dokumentów zgodnie zapisami Rozdziału V 

dla każdego wspólnie wnioskującego Wykonawcy oddzielnie oraz żaden z tych Wykonawców nie może 

podlegać wykluczeniu. 

 

Rozdział VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach 

technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu 

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

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej 

przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. 



 

 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając 

z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia 

i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych 

środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń 

lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP 

oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą 

tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 

postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).  

8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania 

Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Nazwa i adres 

Zamawiającego” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). 

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail 

wskazanej w rozdziale I „Nazwa i adres Zamawiającego” tj. dyrektor@opsdopiewo.pl. 

9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane 

są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 

również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust.8.   

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 

lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi  w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

z dnia  31 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. 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

Rozdział IX. Osoby  uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Anna Żygulska  

tel. 618148020 wew. 21,  



 

 

e-mail: anna.zygulska@opsdopiewo.pl 

 

Rozdział X. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 30 dni tj. do dnia 

06.07.2022 r. , przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

Rozdział XII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

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

.rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

2. Wykonawca w celu poprawnego zaszyfrowania oferty powinien mieć zainstalowany na komputerze .NET 

Framework 4.5. Aplikacja działa na platformie Windows (Vista SP2, 7, 8, 10) Aplikacja nie jest dostępna 

dla systemu Linux i MAC OS. 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

(odbywa się  automatycznie). 

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

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 



 

 

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

wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 

szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem miniPortalu Wykonawca zaszyfruje folder zawierający 

dokumenty składające się na ofertę. 

6. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany 

jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia 

informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane 

przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych 

działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 

ustawy PZP. 

7. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego 

pliku archiwum (ZIP). 

8. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik 

do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, 

w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 

9. Ofertę należy złożyć z wymaganymi załącznikami: 

1) Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 2 do SWZ; 

2) Oświadczenia, o których mowa w  rozdziale V ust. 1 SWZ  (załącznik nr 3 i nr 4 do  SWZ);                           W 

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców; 

3) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 

załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  

4) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu 

o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale V ust. 4 pkt 3 SWZ. 



 

 

5) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące podmiotowe środki 

dowodowe: 

a) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa w Rozdziale V  

ust. 3 pkt 4 a) SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 6 do SWZ, oraz   załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są: 

 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; 

 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej; 

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) Wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji na temat 

ich wykształcenia, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, informacji na temat niezbędnego 

doświadczenia oraz informacji o podstawie dysponowania – o którym mowa  w Rozdziale V  

ust.3 pkt 4) b – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ 

oraz załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie 

(dyplomy uzyskania kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia) 

6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 7 

do SWZ; 

7) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8) oświadczenie dodatkowe dotyczące aspektu społecznego – załącznik nr 9 do SWZ. 

10. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w oryginale. 

11. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 

12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta 

(tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego 



 

 

uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie 

do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona 

przez upełnomocnionego. 

13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki 

dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym 

terminie. 

14. Postanowień ust. 13 nie stosuje się do oferty oraz jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu 

zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia 

przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania. 

 

Rozdział XIV. Sposób oraz termin składania ofert 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 07.06.2022 r. do godz. 15:30. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 

on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

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

do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty 

został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 

Rozdział XV. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2022 r. o godzinie 12:00.  

2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

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



 

 

3. 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. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

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

postępowania. 

6. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania zawierające informację 

o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu postępowania. 

 

Rozdział XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. W ofercie Wykonawca podaje cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178) za wykonanie całości oferowanej 

części przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem wartości brutto oraz stawki podatku od towarów                      

i usług VAT.  

2. Cenę oferty należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Cenę oferty Wykonawca musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie 

koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia 

i uwzględnić wszystkie czynności związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.  

W formularzu ofertowym należy wyodrębnić:  

 cenę za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi brutto  

 wartość oferty brutto (koszt realizacji zadania dla wskazanej przewidywanej w całym okresie  

obowiązywania umowy ilości godzin zegarowych dla każdej części przedmiotu zamówienia 

pomnożona przez koszt 1 godziny zegarowej brutto). 

4. Wykonawca może podać tylko jedną cenę dla poszczególnych części zamówienia. Cena podana w ofercie 

nie podlega negocjacjom. 

5. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu błędnie skalkulowanej ceny. 

6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej (PLN). 

7. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 



 

 

przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie 

wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.  

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.  

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta 

cena podana słownie. 

10. Jeżeli w zaoferowanej cenie są usługi, których nabycie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to Wykonawca wraz z ofertą składa 

o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Niezłożenie przez Wykonawcę 

informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje. 

11. W okolicznościach, o których mowa w ust. 9 Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

 

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Wybór oferty dokonany zostanie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

Nr kryterium Opis kryterium oceny  Znaczenie 

1.  Cena brutto  40 punktów 

2.  Doświadczenie w realizacji usług bezpośredniej 

pomocy osobom niepełnosprawnym (DW) 
20 punktów 

3.  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia (D) 
20  punktów 

4.  Aspekt społeczny zamówienia w zakresie 

zatrudnienia osób defaworyzowanych (Z) 
20 punktów 

 

  



 

 

2. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 punktów. 

3. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

Nr kryterium Wzór  

1.  Zasady oceny w poszczególnych kryteriach: 

1)  Kryterium nr 1  - Cena brutto (C) – waga 40 % 

a) oferta w kryterium cena oferty może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

     b) oferta najtańsza otrzyma 40 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według 

formuły: 

                      C min. 

       C n =   -------------  x 100 x 40 % 

                      C bad. 

      gdzie: 

 C n  - ilość punktów oferty badanej w kryterium C 

 C min - najniższa cena (brutto) spośród wszystkich złożonych ofert 

podlegających ocenie    (niepodlegających odrzuceniu)  

 C bad.- cena (brutto) oferty badanej (ocenianej) 

 100 – wskaźnik stały 

 40 % - wskaźnik stały, waga kryterium 

 

c) podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

d) cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca 

poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 

2.  Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy osobom  

niepełnosprawnym (DW) – wykaz usług wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, 

daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały 

wykonane; niezbędne jest załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane,  

 



 

 

powyżej 12 miesięcy do 18 miesięcy – 5 punktów 

powyżej 18 miesięcy do 24 miesięcy – 10 punktów 

powyżej 24 miesięcy do 30 miesięcy – 15 punktów 

powyżej 30 miesięcy – 20 punktów 

3.  Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia D* 

(na podstawie np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, umowy o wolontariat, 

zaświadczenia lekarskiego, oświadczenia w przypadku opiekuna faktycznego), w 

tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli 

opiekuna faktycznego. 

W przypadku więcej niż 1 osoby wskazanej do realizacji zamówienia, brana 

jest pod uwagę średnia liczba wykazanych miesięcy doświadczenia obliczona 

wg wzoru: (d1+d2+d3+dn)/(3+n) = średnia liczba miesięcy, gdzie: 

d1,d2,d3,dn – ilość miesięcy doświadczenia poszczególnych osób 

n - łączna ilość osób 

 

a) Zamawiający, oceniając doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, w każdej części, weźmie pod uwagę staż pracy w świadczeniu 

usług osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom; 

a) Zamawiający przyzna punkty za doświadczenie (staż pracy) osób 

wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w następujący 

sposób: 

Powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy stażu pracy w świadczeniu usług osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom – 10 pkt.  

 

Powyżej 12 miesięcy do 36 miesięcy stażu pracy w świadczeniu usług 

osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom – 15 pkt. 

 

Powyżej 36 miesięcy stażu pracy w świadczeniu usług osobom 

niepełnosprawnym i ich rodzinom – 20 pkt. 

 

* Brak wskazania przez Wykonawcę w ofercie doświadczenia osób będzie 

skutkowało  nie przyznaniem punktów w tym kryterium. 

 

c) Wykonawca deklaruje doświadczenie osób (staż pracy) w załączniku nr 5 



 

 

do SWZ. W powyższym załączniku Wykonawca zobowiązany będzie 

do wskazania z imion i nazwisk osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

i ich stażu pracy, 

d) Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji zawartych 

w załączniku nr 5 do SWZ jako średnia stażu pracy wszystkich wskazanych 

w formularzu  osób. 

e) Zamawiający informuje, że informacja dotycząca doświadczenia osób (stażu 

pracy) nie podlega uzupełnieniu. 

f) Oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 

g) Osoby wskazane w załączniku nr 5 do SWZ będą świadczyły usługę na rzecz 

Zamawiającego w okresie trwania umowy. Wykonawca może zmienić osobę 

na inną                  o nie gorszych kwalifikacjach i stażu pracy. 

4.  Aspekt społeczny zamówienia w zakresie zatrudnienia osób 

defaworyzowanych  (Z)  

a) Aspekt społeczny zamówienia w zakresie zatrudnienia osób 

defaworyzowanych tj. na przykład osoby bezrobotne, poszukujące pracy, 

osoby usamodzielniane, osoby niepełnosprawne lub osoby do 30. roku życia 

oraz po ukończeniu 50. roku życia itp. 

b) Punkty w niniejszym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób: 

0 punktów – Wykonawca zadeklarował dysponowanie (zatrudnienie) 

1 osobą  defaworyzowaną, 

20 punktów – Wykonawca zadeklarował dysponowanie (zatrudnienie) 

powyżej 1 osobą defaworyzowaną; 

c) Brak wskazania przez Wykonawcę w ofercie zatrudnienia osób 

defaworyzowanych  będzie uznany za brak spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i skutkował będzie odrzuceniem oferty.  

d) Wykonawca deklaruje zatrudnienie osób defaworyzowanych                                 

w Załączniku nr 9 do SWZ.  

e) Punktacja będzie przyznawana na podstawie informacji, zawartych                       

w  załączniku nr 9 do SWZ 

f) Zamawiający informuje, że informacja dotycząca zatrudnienia osób 

defaworyzowanych  nie podlega uzupełnieniu. 

g) Oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt (1% = 1 pkt) w zakresie kryterium 



 

 

aspekt społeczny zamówienia w zakresie zatrudnienia osób 

defaworyzowanych. 

 

5.   

 

Punktacja przyznawana ofertom w kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów  wyliczoną 

jako sumę punktów uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru: 

 

Pn = Cn +DWn+ Dn+Zn 

 

gdzie: 

 Pn   –  końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie 

 Cn   –  ilość punktów w kryterium nr 1 –  Cena brutto przyznana ofercie n 

 DWn – ilość punktów w kryterium nr 2 - Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług bezpośredniej pomocy 

osobom  niepełnosprawnym przyznana ofercie n. 

 Dn – ilość punktów w kryterium nr 3 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 

przyznana ofercie n. 

 Zn   -  ilość punktów w kryterium nr 4 – Aspekt społeczny przyznana ofercie n. 

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej 

oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

 

Rozdział XVIII. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie 

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego: 



 

 

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji                

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

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

2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące podmiotowe środki 

dowodowe: 

a) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, obejmujący co najmniej usługi, o których mowa 

w Rozdziale V ust. 3 pkt 4 a) SWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 

i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wykaz należy sporządzić według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ, oraz  załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których mowa wyżej są:  

 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane; 

 oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej; 

 w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia wraz z podaniem informacji na temat 

ich wykształcenia, informacji na temat kwalifikacji zawodowych, informacji na temat niezbędnego 

doświadczenia oraz informacji o podstawie dysponowania – o którym mowa  w Rozdziale V  

ust.3 pkt 4) b – wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ oraz 

załączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie (dyplomy uzyskania 

kwalifikacji, umowy, świadectwa pracy, zaświadczenia) 

3) Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów tego podmiotu 

na potrzeby realizacji zamówienia – dokument sporządzony przez Wykonawcę samodzielnie 

lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, 

4) Oświadczenie (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 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 

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 – 

zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ. 

 

Rozdział XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia,  Zamawiający zawrze 

umowę w sprawie zamówienia publicznego, której projekt stanowi załącznik nr 11 do SWZ, w terminie 

nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 

w ust.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę, upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności 

Zamawiającego wymienione w art. 513  PZP lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok 

lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

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

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany 

jest do złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, 

jeżeli taka konieczność zaistnieje, 

7. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (konsorcjum, umowa spółki cywilnej). 

 

Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 



 

 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania 

wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, 

dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu 

na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 

elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, 

o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 

prawnej” ustawy PZP. 

 

Rozdział XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 

1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 11 do SWZ.  

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest jawna i podlega 

udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z innych 

dokumentów załączonych do oferty.  

 

Rozdział XXII. Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO w celu związanym                             z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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”, informuję, że: 



 

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, 

który reprezentuje Dyrektor, z siedzibą ul. Konarzewska 12, 62-070 Dopiewo 

 dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Inspektor ochrony danych, Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Dopiewie, ul. Konarzewska 12, e-mail: iod@opsdopiewo.pl; 

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

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne nr OPS.221.02.2022 

„Świadczenie usług asystenckich w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” — edycja 2022, wykonywanych na terenie 

gminy Dopiewo, finansowanych z Funduszu Solidarnościowego”, prowadzonym w trybie 

podstawowym, 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej „ustawa PZP”; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78  ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat 

od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 

4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny 

z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 

553 ze zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; 

 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; 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

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 przy czym 

skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, 

nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP a także nie może naruszać 

integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

 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, a także 

z zastrzeżeniem przypadku, że żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza 



 

 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego; 

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

że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

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. 

 

ZAŁĄCZNIKI do SWZ: 

Załącznik nr 1 –  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 –  wyka osób 

Załącznik nr 6 –  wykaz usług 

Załącznik nr 7 – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

Załącznik nr 9 – oświadczenie dotyczące aspektu społecznego zamówienia 

Załącznik nr 10 – oświadczenie o grupie kapitałowej 

Załącznik nr 11 – projekt umowy 

Załącznik nr 12 – projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 


