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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie 

(jednostka organizacyjna Gminy Mszczonów)  

2.  Tel:  46 857 12 73 Faks: 46 857 27 82 e-mail: cus@mszczonow.pl 

3.  Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://www.mops.mszczonow.pl/bip/  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/         

II.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; 

zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych  

w Mszczonowie ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów e-mail:  cus@mszczonow.pl,  

tel. (46) 857 12 73;  

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  

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

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia, art. 275 pkt 1, 

art. 359 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1129 z póź. zm.). 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 5 lat 

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

przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z 

udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

a)  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia); 

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

(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników); 

mailto:cus@mszczonow.pl
https://www.mops.mszczonow.pl/bip/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:cus@mszczonow.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl
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c)  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

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

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

RODO;   

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

b)  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c)  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;  

10)  przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne  

z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 

właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa. 

III.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1,  

a także art. 359 pkt 2 – zamówienia na usługi społeczne p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3.  Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich 

mowa w art. 3 ustawy p.z.p.   

4.  Zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

5.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6.  Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

7.  Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

8.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.  

9.     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10.  Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia zgodne z art. 48a ust.2g  

i 2h ustawy o pomocy społecznej. 

11.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zamówienie składa się z dwóch  części:  

1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Mszczonów - ok.  6 osób, 

 

2. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi z terenu 

gminy Mszczonów - ok. 4 osoby. 
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Wspólny Słownik Zamówień CPV: 85311000-2 – usługi opieki społecznej obejmujące miejsca 

noclegowe. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres usług:  

1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym 

(kobietom i mężczyznom), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina  

Mszczonów (w oparciu o art. 48a ust.1 w zw. z art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej - Dz.U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) oraz potrzebującym schronienia, 

których miejscem zameldowania jest gmina Mszczonów.  

2. Schronisko nie może być oddalone od gminy Mszczonów więcej niż 50 km.  

3. Łączna przewidywana liczba osób bezdomnych objętych usługą wynosi 10 osób (w tym: od 1 do 

6 osób z usługą schronienia oraz od 1 do 4 osób usługa schronienia wraz ze usługami 

opiekuńczymi), z tym że Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób jest obliczona na 

podstawie danych z poprzednich lat i faktyczna liczba osób bezdomnych może się nieznacznie 

różnić i być ruchoma.  

4. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące 

schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających 

tymczasowego schronienia.  

5. Schronisko dla osób bezdomnych winno świadczyć usługi zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych 

standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni 

oraz zapewnić: 

a)   całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra 

lub koc i poszwy oraz prześcieradło),  

b)  przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności  

i poszanowania godności, 

c)   stały dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą i zimną wodą, 

d)  w okresie grzewczym temperaturę min. 18oC, 

e)  izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla 

współmieszkańców, 

f)  3 posiłki, w tym jeden ciepły składający się z drugiego dania i zupy: 

•   porcja mięsa lub ryby - 100g – 150 g w zależności od rodzaju dania, 

•   porcja dodatku skrobiowego (ziemniaki, ryż kasze, makaron) – 120 g – 150 g, 

•   porcja surówki lub warzyw gotowanych – 120 g – 150 g, 

•   porcja zupy 300 ml, 

•   lub sycącej, gęstej zupy o pojemności nie mniejszej niż 500 (pięćset) ml podanej każdorazowo  

z pieczywem, 

•   Śniadanie: pieczywo – chleb/bułka (białe, razowe) – 100 gr/os., jajecznica (na maśle, jaja 2 szt. 

na osobę) lub parówki gotowane (min. udział mięsa 90 %, 2 szt. na osobę) lub inne danie na 

ciepło o podobnej gramaturze, masło około - 10g, nabiał ser żółty/twaróg – 25-30 g, wędlina 

różna (szynka: wieprzowa, drobiowa, wędzona, kiełbasa) – 30-35 g, warzywa (sałata zielona, 

ogórek, pomidor, papryka, itp.) – 50 gr/os., herbata – torebka herbaty ekspresowej plus cukier 

20 g.  

•   Kolacja: pieczywo – chleb/bułka (białe, razowe) – 100 gr/os, masło około - 10g, ser 

żółty/twaróg/dżem – 25-30 g, wędlina różna (szynka: wieprzowa, drobiowa, wędzona, 

kiełbasa) – 30-35 g, warzywa (sałata zielona, ogórek, pomidor, papryka, itp.) – 50 gr/os., 

herbata – torebka herbaty ekspresowej plus cukier 20 g. 

g)  podstawowe środki czystości i higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości, 

h)  umożliwienie wymiany odzieży (ubranie i obuwie odpowiednie do pory roku) lub zapewnienie 

dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany, 
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i)  podstawowe lekarstwa dostępne bez recepty i środki opatrunkowe,  

j)  dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz opieki medycznej w poradniach specjalistycznych, 

k)  odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu 

wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, 

l)  pomoc w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja  

w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia 

niepełnosprawności itp.  - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi, 

m)  prowadzenie pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny - 

opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności, 

n)  pomoc w terapii uzależnień, 

o)  osobom tego wymagającym, częściowej pomocy przy codziennych czynnościach – pomoc przy 

spożywaniu posiłków, przesłaniu łóżka, podawanie zaleconych przez lekarza leków, pomoc przy 

ubieraniu, pomoc przy czynnościach higienicznych (mycie, pomoc przy toalecie, kąpiel),  

p)  zapewnić usług opiekuńczych osobom, którym taka pomoc została przyznana właściwą decyzją 

administracyjną, 

q)  zapewnienie miejsca dla osób wymagających usług opiekuńczych w wydzielonych 

pomieszczeniach lub w pokojach mieszkalnych jeśli łóżka są oddzielone zasłoną, 

r)  podejmowanie innych niezbędnych czynności wynikających z rozeznanych potrzeb. 

s)  objęcie wsparciem psychologicznym oraz pracą socjalną, motywowanie w przypadku 

występowania problemu uzależnień do podjęcia terapii odwykowej oraz wsparcia terapeuty 

uzależnień, realizowanie planu wyjścia z bezdomności, motywowanie do podejmowania 

wszelkiej aktywności zawodowej, jak równie uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, 

szkoleniach i innych formach aktywności społecznej i zawodowej, a także wsparcia 

psychologicznego, 

t)   pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej oraz umożliwienie kontaktów z Powiatowym 

Urzędem Pracy. 

 

Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu terminu,  

na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Centrum Usług Społecznych  

w Mszczonowie. 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji 

życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia. 

V.  WIZJA LOKALNA 

 

Nie dotyczy. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

4.   Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1.  Termin realizacji zamówienia wynosi: od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 
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2.  Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze 

umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SWZ. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

2.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1)  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie 

2)  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Oświadczenie stanowiące Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu, że Wykonawca 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie 

zamówienia.  

4)  zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a)    posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia,  

tj. w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zamówienie 

dotyczące zapewnienia schronienia co najmniej 10 osobom wraz z wyżywieniem  

w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi spełniającym minimalne 

standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób 

bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni  

(Dz.U. z 2018r., poz. 896) przez okres 6 miesięcy na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego, 

b)   dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, spełniającymi 

wymogi określone w art. 48a ust. 2h ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), tj.: 

- co najmniej jedną osobą kierującą placówką, 

- co najmniej dwiema osobami pełniącymi funkcję opiekuna, które posiadają kwalifikacje do 

wykonywania zawodu opiekuna w domu pomocy społecznej lub opiekuna osoby starszej lub 

asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekunki środowiskowej lub w przypadku usług 

opiekuńczych zawodu pielęgniarki lub ratownika medycznego lub opiekuna medycznego 

oraz udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na 

świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub 

osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, 

- co najmniej jedną osobą zatrudnioną na stanowisku pracownika socjalnego.  

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, 

wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz 

z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. 

3.  Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne 

spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 
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w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1)  w art. 108 ust. 1 p.z.p.; 

2)  w art. 109 ust. 1 p.z.p., 

2.  Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.  

X.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1.    Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania – zgodnie ze wzorem stanowiącym  Załącznik nr 2 do SWZ; 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, 

że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3.  Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 

w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1)   oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu złożonym 

zgodnie z ust. 1 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym) 

2)   wykaz osób (w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych  za świadczenie usług, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ. 

3)   wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ), w okresie ostatnich 3 lat, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 

wykonane należycie, przy czym  dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, 

 a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy 

5.     Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
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publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

6.     Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 

i aktualność.  

7.     W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz 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. 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane. 

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 

do SWZ. 

4.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

5.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6.  UWAGA: 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. 

7.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale X SWZ. 
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XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno 

być załączone do oferty.  

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 

o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1.    W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy 

użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, 

dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

cus@mszczonow.pl, 

2.   Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.  

3.    Zamawiający przekazuje link do Postępowania oraz ID Postępowania jako załącznik  

do niniejszej SWZ. 

4.    Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

5.    Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich 

użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach 

korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).  

6.    Składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.  

7.    Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

wynosi 150 MB.  

8.    Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 

przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

9.    Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

• Monika Malczak email: cus@mszczonow.pl   

• Justyna Bechcicka email: cus@mszczonow.pl  

10. We wszelkiej korespondencji związanej z Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy   

posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).  

11. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania  

mailto:cus@mszczonow.pl
mailto:cus@mszczonow.pl
mailto:cus@mszczonow.pl
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dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail 

cus@mszczonow.pl. 

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami 

określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.  U. z 2020 poz. 2452) oraz 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

14. 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. 

15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuży 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia 

odpowiednio ofert. 

16. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa 

w ust. 14, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert. 

17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania ofert, może 

zmienić treść SWZ.  

20. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga  

od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę łącznie na część I i część II.  

2.  Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3.  Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 

do SWZ wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1)  oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 

2)  zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

3)   dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  

4.  Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

5.     Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność 

do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu,  

w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać 

mailto:cus@mszczonow.pl
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adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana  

z postępowaniem. 

6.     Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

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

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

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

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

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

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

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

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym  

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować.  

9.  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory  

w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone 

zgodnie z tymi wzorami, co do treści. 

10.  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

11.   Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

12.   Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane 

elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny 

lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, 

który następnie przesyła do systemu. 

13.    Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które 

każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie 

elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.  

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

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

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

16.   Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

17.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty  

przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

18.   Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podleganie odrzuceniu. 
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19.   Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować 

zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1.  Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2.  Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.  

3.  Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji 

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4.  Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 

5.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6.  Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia 

w trakcie realizacji zamówienia. 

7.  Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający 

dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

XVI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie dotyczy.  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14 stycznia 2022 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, 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.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.  Składanie ofert: 

1) Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie dnia 16.12.2021 r.  roku do godziny 10.00 

2) Oferta złożona po terminie składania ofert podlega odrzuceniu. 

2.  Otwarcie ofert: 
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1)  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2021 r., o godzinie 10.15  

2)  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku 

do odszyfrowania.  

3)  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

a)  nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

3.  Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

XIX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1.  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

Zamawiający wybierze wykonawcę, który uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium cena, 

oraz kryterium odległość.  

 

a)   Cena – waga 60 %, 

b)   Odległość od miejscowości Mszczonów – waga 40 %. 

 

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 %. 

ad. a) Punkty za kryterium cena oblicza się wg następującego wzoru: 

  

        Oferowana cena minimalna brutto 

C =  ──────────────────── x 100 x 60% 

              Cena badanej oferty brutto 

  

ad. b) Ilość przyznanych punktów w kryterium „odległość” będzie rozpatrywana na podstawie 

odległości miejsca Wykonywania zamówienia (schroniska, noclegowni) od miejscowości 

Mszczonów (96-320) podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i będzie rozpatrywana 

wg wskaźnika - punkty za kryterium odległość będzie rozpatrywane w następujący sposób: 

 

− odległość   0 - 40 km    - 40 % 

− odległość 40 - 50 km    - 20 % 

Punkty z ww. kryteriów zostaną zsumowane. 

 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

o którym mowa w ust. 1, jeżeli  w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie

 podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3.   W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 



Strona 15 z 16 

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

Zamawiającego. 

XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XXIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

  

1.  W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 

Dziale IX Ustawy -  wnoszone w sposób  i w terminach określonych w Ustawie.  

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 Ustawy.  

3.   Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.   

4.   Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

5.   Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Pzp. 

6.   Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 

      Prezes Krajowej Izby Odwoławczej 

     ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 Polska  

     E-mail: odwolania@uzp.gov.pl  

     Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl  

XXIV.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1 

 

Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 Dysponowanie zasobami innych podmiotów 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o aktualności 

Załącznik nr 5 Projekt umowy 

http://www.uzp.gov.pl/
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Załącznik nr 6 Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Załącznik nr 7 Wykaz usług 

Załącznik nr 8 Wykaz osób 

 

 

 

Sporządziła: 

............................................ 

Zatwierdzam: 

 

 

………………………………. 

(Dyrektor Zamawiającego) 
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