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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na  

„Realizację zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z dziećmi z 

niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami, w ramach 

wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego  na terenie Powiatu 

lęborskiego, w projekcie Za Życiem” 

 

I. Informacje ogólne 

1. Zamawiający: 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Adres: 84-300 LĘBORK. UL. Okrzei 15a 

Numer telefonu: 59 862 18 34 

Adres poczty elektronicznej: ppplebork@poczta.onet.pl 

Adres strony internetowej: https://www.poradniapp.lebork.pl/  

2. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (adres strony internetowej, na 

której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia 

(SWZ) oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o 

udzielenie zamówienia):  https://platformazakupowa.pl/transakcja/649263 

3. Nazwa postępowania: „Realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z 

dziećmi z niepełnosprawnościami lub z dziećmi zagrożonymi 

niepełnosprawnościami, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno– 

rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie Powiatu lęborskiego, w projekcie Za 

Życiem” 

4. Ilekroć w Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o: 

„Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację 

procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej 

służące szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń w tym jednolitego 

europejskiego dokumentu zamówienia, zwane dalej „Platformą” lub „Systemem”. 

5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej Open Nexus.  

Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy 

jest bezpłatne. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzone 

jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą pzp” lub „pzp” w związku z art. 359 

pkt 2 oraz aktów wykonawczych do niej. Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest 

mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro i nie mniejsza niż 130 000 złotych. 

2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć specjalistycznych, terapeutycznych z 

dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami  lub zagrożonych niepełnosprawnością, 

od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, ze szczególnym  uwzględnieniem 

dzieci w wieku 0-3 lat, w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno – 

rehabilitacyjno-opiekuńczego na terenie powiatu lęborskiego przez specjalistów.  

2. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

mailto:ppplebork@poczta.onet.pl
https://www.poradniapp.lebork.pl/
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 prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, dostosowanych do potrzeb 

psychofizycznych i rozwojowych dziecka lub zajęć terapeutycznych z dziećmi 

niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością, zgodnie z posiadanymi 

kwalifikacjami; 

 udzielanie rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci instruktażu, konsultacji i porad; 

 prowadzenie listy obecności dzieci na zajęciach; 

 współpraca z innymi specjalistami realizującymi zadania terapeutyczne z dzieckiem i 

jego rodziną w celu zwiększenia efektywności oddziaływań. 

3. Szczegółowe zadania ośrodków określono w art. 90v ust. 4 ustawy z 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 5 września 

2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno–

rehabilitacyjno-opiekuńczych. 

4. Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia, zobowiązany będzie do 

pozostawania w gotowości do wykonania usługi przez cały okres zawartej umowy. 

Realizacja zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do 

specjalistycznej pomocy dzieci. 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 

Część I – pedagog – 1 osoba – 15 godzin tygodniowo (15 godz. x 17 tygodni = 255 

godzin), 

Część II – psycholog – 1 osoba – 15 godzin tygodniowo (15 godz. x 17 tygodni = 255 

godzin), 

Część III – fizjoterapeuta – 2 osoby – po 22 godziny tygodniowo na osobę (22 godz. x 17 

tygodni = 374 godz./os.), 

Część IV – logopeda – 2 osoby – po 15 godzin tygodniowo na osobę (15 godz. x 17 

tygodni = 255 godz./os.), 

Część V – neurologopeda – 2 osoby – po 15 godzin tygodniowo na osobę(15 godz. x 17 

tygodni = 255 godz./os.), 

Część VI – terapeuta SI – 2 osoby – po 15 godzin tygodniowo na osobę (15 godz. x 17 

tygodni = 255 godzin). 

Godzina zajęć wynosi 60 minut. 

Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę: 1 część, tzn. 

Wykonawca nie może ubiegać się o udzielenie zamówienia w więcej niż jednej części 

jednocześnie. 

6. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 

85142100-7 Usługi fizjoterapii 

85312120-6 Usługi opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną 

85312500-4 Usługi rehabilitacyjne 

 

IV. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

 

V. Termin wykonania zamówienia 

1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 17 tygodni: od 

01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. 

2. Zadania terapeutyczne mogą być realizowane w budynku Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Lęborku, ul. Okrzei 15a, w gabinetach specjalistycznych placówek 
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oświatowych, prywatnych gabinetach, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. 

stan zdrowia dziecka) w domach rodzinnych. 

3. Wykonawca będzie realizował usługi w godzinach i w miejscu ustalonym z 

Zamawiającym, zgodnie z przyjętym harmonogramem, który zostanie sporządzony przez 

Wykonawcę po podpisaniu umowy.  

 

VI. Informacja 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. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: 

 https://platformazakupowa.pl/transakcja/649263  

2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja 

między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do 

Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, 

zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie 

zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z 

obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana 

w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, 

gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych dalej: 

“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania 

sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 

512 kb/s, 

b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych 

- MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

d) włączona obsługa JavaScript, 

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/649263
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f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

sieciowej - kodowanie UTF8, 

g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego: 

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod 

linkiem. 

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z 

Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta 

zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod 

uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące 

w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania 

ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu 

platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na 

stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 

9. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się (oprócz składania ofert) za 

pomocą poczty elektronicznej ppplebork@poczta.onet.pl 

10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny 

sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

VII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami 

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są: Justyna Korszeń, Anna 

Grudnowska, Aleksandra Kasprzykowska. 

 

VIII. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące: 

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

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

wynika to z odrębnych przepisów, 

Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

Opis spełnienia warunku: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej 

Opis spełnienia warunku: 

a) Część I – pedagog:  

 ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika 

specjalna, 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
mailto:ppplebork@poczta.onet.pl
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 studia podyplomowe w zakresie WWRD, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub 

innego rodzaju terapii właściwej do pobudzania psychoruchowego i społecznego 

rozwoju dziecka, 

 co najmniej jeden kurs doskonalący lub kwalifikacyjny w zakresie pracy z 

dzieckiem do 7 r.ż. niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dzieckiem, 

b) Część II – psycholog: 

 ukończone studia magisterskie na kierunku psychologia oraz przygotowanie 

pedagogiczne, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dzieckiem, 

c) Część III – fizjoterapeuta: 

 dyplom potwierdzający kwalifikacje do zawodu fizjoterapeuty, zgodnie z ustawą z 

25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, 

 co najmniej jeden kurs doskonalący lub kwalifikacyjny w zakresie pracy z 

dzieckiem do 7 r.ż. niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dzieckiem, 

d) Część IV – logopeda: 

 ukończone studia magisterskie na kierunku logopedia lub ukończone studia 

magisterskie na kierunku pedagogika lub psychologia i studia podyplomowe w 

zakresie logopedii, 

 co najmniej jeden kurs doskonalący lub kwalifikacyjny w zakresie pracy z 

dzieckiem do 7 r.ż. niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dzieckiem, 

e) Część V – neurologopeda: 

 ukończone studia magisterskie na kierunku neurologopedia lub ukończone studia 

magisterskie na kierunku logopedia i studia podyplomowe w zakresie 

neurologopedii, 

 co najmniej jeden kurs doskonalący lub kwalifikacyjny w zakresie pracy z 

dzieckiem do 7 r.ż. niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dzieckiem, 

f) Część VI – terapeuta SI: 

 ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika lub psychologia lub 

logopedia lub WWRD oraz studia podyplomowe z zakresu SI, 

 co najmniej jeden kurs doskonalący lub kwalifikacyjny w zakresie pracy z 

dzieckiem do 7 r.ż. niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością, 

 co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dzieckiem. 

 

IX. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 

ust. 1 PZP,  wykonawcę:  

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

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

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 

258 Kodeksu karnego,  

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

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

z 25.6.2010 r. o sporcie lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 
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refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 

żywieniowego oraz wyrobów medycznych, 

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 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  

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 15.6.2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

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

b) 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;  

c) 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 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;  

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

e) 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 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli 

odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty 

niezależnie od siebie;  

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, 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 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że 

spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób 

niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 4 PZP, tj. wykluczy z postępowania Wykonawcę, w 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 
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on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Lęborku jako jednostka sektora  finansów publicznych zobowiązana 

do stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

informuje, że na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 

ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczy z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Wykonawcę:  

1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z 

dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na 

Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu Rady 

(UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w 

odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i 

niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę prowadzoną 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowaną w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę prowadzoną przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, publikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej 

na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie 

decyzji w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o zastosowaniu środka w postaci 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych, 

3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych 

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

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, publikowaną w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę, rozstrzygającej o 

zastosowaniu środka w postaci wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

4. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę zostanie odrzucona na podstawie art. 7 ust. 3 

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

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. W związku z powyższym, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożenia 
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oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

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

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego. 

5. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

X. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych  

1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą  oświadczenia, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do SWZ)  

2. Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający 

przed podpisaniem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy dyplomu / certyfikatu 

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

3. Dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w zakresie i 

sposób określony w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 PZP. 

Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

XI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą  do 16.09.2022 r. 

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

związania ofertą 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. 

 

XII. Opis sposobu przygotowania i składania oferty 

1. Oferta oraz wszelkie oświadczenia składane elektronicznie muszą zostać podpisane 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym 

podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków 

dowodowych na platformie, podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio 

na dokumencie, który następnie przesyła do systemu1 (opcja rekomendowana przez 

platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 

Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do 

podsumowania).  

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 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 

                                                           
1
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i 

przechowywania dokumentów elektronicznych   
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podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w 

formie elektronicznej poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby 

upoważnioną/upoważnione.  

3. Oferta powinna być: 

a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim; w 

przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanych przez Zamawiającego 

wzorów, oferta oraz załączniki powinny zawierać wszystkie informacje wymagane we 

wzorach, 

b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl, 

c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich 

plików muszą być zgodne z „Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w 

sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 

elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 r.” W 

przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga 

dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików 

XAdES. 

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie 

składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 cyt. 

ustawy, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce 

wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez 

wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania 

poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp. 

6. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do 

składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania 

oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

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

oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.  

8. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby 

zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.  

9. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim. W 

przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, 

Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.  

10. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art.3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.  

11. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy 

komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.  

12. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z 

„Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji 

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.  

13. Zalecenia:  

a) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf  

b) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z formatów: .zip .7Z  

c) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB. 

d) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES. 

e) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym. 

f) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

g) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast 

SHA1.  

h) Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze 

podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

i) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu. 

j) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 

postępowaniu. 

14. Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć: 

a) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ – nie podlega uzupełnieniu), 

b) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ), 

c) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; 

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

16. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, 

jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej). 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 
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notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez 

opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może 

być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

17. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo. 

4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 

5) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać 

następujące wymagania: 

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; 

b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: 

 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we 

własnym imieniu; 

 dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, 

dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w 

imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; 

c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę 

wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub 

osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. 

6) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy 

składający ofertę wspólną na wezwanie Zamawiającego będą mieli obowiązek 

przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego 

obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący 

realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 

 

XIII. Termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18.08.2022 r. do godz. 11:00 za pośrednictwem platformy 

zakupowej  https://platformazakupowa.pl/transakcja/649263 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia. 

3. Otwarcie ofert nastąpi 18.08.2022 r. o godzinie 11:05 

4. Zgodnie z ustawą pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert z 

udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych 

narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

XIV.Sposób obliczenia ceny 

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

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ  

2. Wykonawca, uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w SWZ, zobowiązany 

jest w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego oraz pełnego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami wynikającymi z zamówienia, w 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/649263
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tym ewentualne koszty przejazdów, odzieży ochronnej, środków ochrony osobistej 

(rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, mydła do rąk), pomocy 

dydaktycznych, koszty połączeń telefonicznych wykonywanych na potrzeby realizacji 

zadania (np. umawianie terminów spotkań, raportowanie przebiegu wizyty). W przypadku 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nigdzie nie zatrudnionych 

cena musi zawierać składki na ubezpieczenie społeczne finansowane ze środków 

Zamawiającego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.  

3. Z uwagi na fakt, iż zamówienie finansowane jest z dotacji celowej, Zamawiający 

wskazuje, iż cena ofertowa brutto za 1 godzinę nie może przekroczyć 90 zł. W przypadku 

złożenia oferty na kwotę przewyższającą 90 zł, Zamawiający z uwagi na brak możliwości 

zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, nie będzie mógł 

udzielić zamówienia Wykonawcy. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 (dwóch) miejsc po 

przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym 

końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 

1 grosza.  

 

XV. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi 

kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag procentowych: 

1) cena brutto za 1 godzinę – 60%; 

2) kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby realizującej zamówienie – 40% 

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

3. Sposób obliczania punktów:  

 maksymalną ilość punktów za „cenę …” C (60 pkt) otrzyma wykonawca proponujący 

najniższą kwotę brutto wynagrodzenia za 1 godzinę. Pozostali Wykonawcy otrzymają 

odpowiednio mniejszą liczbę punktów, wg wzoru: C = Cn x 60 / Co, gdzie: Co- cena 

rozpatrywanej oferty, Cn- najniższa zaoferowana cena; każda część zamówienia 

będzie oceniana oddzielnie. 

 w kryterium „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie …” D punkty będą przyznawane 

wg następujących zasad: 

1) kursy doskonalące lub kwalifikacyjne ukończone przez osobę bezpośrednio 

realizującą zamówienie w zakresie pracy z dzieckiem do 7 r. ż. niepełnosprawnym lub 

zagrożonym niepełnosprawnością: 

a) 4 i więcej   15 pkt. 

b) 2-3   10 pkt. 

c) 1    5 pkt. 

2) doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej zamówienie w pracy z dzieckiem: 

a) 10 lat i więcej  25 pkt. 

b) 3 - 9 lat   5 pkt. 

Punkty otrzymane w pkt 1) i 2) zostaną zsumowane i suma będzie stanowiła liczbę 

punktów uzyskanych w kryterium „kwalifikacje zawodowe i doświadczenie …” 

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów 

obliczonych w następujący sposób: P = C + D. Zamawiający dla Części nr III-VI wybierze 

do realizacji zamówienia dwie oferty z najwyższą liczbą punktów. 

5. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym 1 pkt = 1%. 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. 

Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca 

po przecinku.  
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XVI.Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy 

może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków 

złożonej oferty i SWZ.  

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie.  

4. Zamawiający, zgodnie z art. 445 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania 

zamian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

XVII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę o terminie podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

2. Zamawiający zawrze umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 

577 pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

3. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono 

tylko jedną ofertę̨.  

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

(w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu 

umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

5. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje 

niezbędne do wpisania do treści umowy (np. imiona i nazwiska upoważnionych osób, 

które będą reprezentować Wykonawcę przy podpisaniu umowy). 

6. Umowa wraz z załącznikami podpisana przez Kierownika Zamawiającego zostanie 

przesłana Wykonawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach listem poleconym. 

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest odesłać Zamawiającemu jeden 

egzemplarz umowy z załącznikami w terminie 7 dni od otrzymania umowy. Zamawiający 

dopuszcza zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego 

podpisu elektronicznego. 

7. W przypadku osobistego stawienia się Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego celem 

podpisania umowy, osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy 

powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania 

umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

8. W przypadku gdy 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. 

 

XVIII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

1. 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, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP. 
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2. Odwołanie przysługuje na:  

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

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;  

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego 

odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

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

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została 

przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

sądu zamówień publicznych. 

 

XIX.Pozostałe informacje 

1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcy.  

3. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zamówień z wolnej ręki, o których 

mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.  

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

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

wykonawców, o których mowa w art. 94. 

6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia.  

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem 

art. 261. 

10. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

12. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. 

13. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



Strona | 15 

14. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją niniejszego zamówienia w 

zakresie zatrudnienia przez wykonawcę, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, gdyż Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

XX. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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 

4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Pedagogiczno-

Psychologiczna, ul. Okrzei 15a, 84-300 Lębork, email: dyrektor@poradniapplebork.pl  

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: gryfinspektor@gmail.com; tel. 606628506; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i 

udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji 

danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych; 

3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 

4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO  

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 

powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w 

szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja 

postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 PZP. Zasada jawności ma 

zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w 

art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych). 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 

przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 

PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata 

– przez cały okres obowiązywania umowy. 

7. Posiada Pani/Pan prawo: 

1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 

PZP, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji 

mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o 

udzielenie zamówienia; 

mailto:dyrektor@poradniapplebork.pl
mailto:gryfinspektor@gmail.com


Strona | 16 

2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP 

wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania 

oraz jego załączników; 

3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w 

których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane; 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP 

wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z PZP. 

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku 

informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 

przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które 

Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba 

że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 

RODO..  

 

 

XXI. Załączniki do SWZ 

Wymienione niżej załączniki stanowią integralną część SWZ: 

 Załącznik nr 1 Wzór Formularza oferty;  

 Załącznik nr 2 Wzór Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

 Załącznik nr 3 Wzór umowy 

 

 

Opracował/-a:      Zatwierdził/-a: 

Eliza Kruk      Aleksandra Kasprzykowska 

                                                                                           

 

Lębork, 02.08.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


