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1. ZAMAWIAJĄCY. 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie  

ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo 

NIP 5882238811 Regon 220475365 

Adres e-mail: pzwejherowo@wp.pl 

Adres strony internetowej: www.poradnia-wejherowo.pl 

postępowanie jest prowadzone za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo  

 

2. INFORMACJE WSTĘPNE. 

2.1. Ilekroć w specyfikacji warunków zamówienia zastosowane jest pojęcie: 

1) ustawa bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), 

2) rozporządzenie – dotyczy ono rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 

2020 r, poz. 2415), 

3) specyfikacja – dotyczy niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, 

4) wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie 

robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług 

lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego,  

5) platforma – należy przez to rozumieć platformę zakupową pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo   (Open Nexus Sp. z o.o.) stanowiącą 

narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień 

publicznych w formie elektronicznej służące w szczególności do komunikacji oraz 

przekazywania ofert i oświadczeń. 

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie 

w przypadkach określonych w art. 255 ustawy.  

2.3. Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany treści specyfikacji. 

Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert.  

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy. 

3.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

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

mowa w art. 3 ustawy. 

3.4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

mailto:pzwejherowo@wp.pl
http://www.poradnia-wejherowo.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo
https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo


 Świadczenie usług terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

3 

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

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług terapii logopedycznej w ramach wczesnego 

wspomagania rozwoju dzieci objętych wsparciem przez Powiatowy Zespół Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, w ramach wiodącego Ośrodka 

Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego powołanego na podstawie porozumienia Nr 

MEN/2017/DWKI/1758/29 zawartego w dniu 27.11.2017 r. w Warszawie, pomiędzy MEN a 

Powiatem Wejherowskim. 

4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji.  

4.3. Zamówienie zostało podzielone na 20 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną 

liczbę części zamówienia.  

4.4. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji oraz wynikają z przepisów prawa. 

4.5. Miejsce wykonania umowy: na terenie miast Wejherowo lub Rumia lub Reda. Miejsce 

wykonania zamówienia powinno spełniać warunki do należytego wykonania usług terapii 

logopedycznej. 

4.6. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień: 80110000-8.  

4.7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy. 

5. WIZJA LOKALNA. 

5.1. Zamawiający nie wymaga wizji lokalnej.  

6. PODWYKONAWSTWO.  

6.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom).  

6.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał  nazwy (firmy) tych podwykonawców, jeżeli są już znani. 

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

7.1. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 17.12.2021 r. 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

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

oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

8.2. 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. 
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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: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym 

zakresie.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie skierowana do 

wykonania zamówienia w ramach każdej z części zamówienia, posiadającą kwalifikacje 

logopedyczne (to znaczy ukończyli studia wyższe w zakresie logopedii albo studia wyższe 

i studia pierwszego stopnia lub studia podyplomowe w zakresie logopedii), spełniającą 

warunki określone w Ustawie Karta Nauczyciela oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 

od nauczycieli (tj. Dz. U. 2020 poz. 1289) oraz posiadającą co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z 

warunków musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców. 

8.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności 

są wymagane. 

8.4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w 

szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

9. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.  

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy, tj.: 

a) 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 on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

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

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

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

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, 

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 
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9.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy. 

9.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

9.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 

5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące 

przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, 

wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez 

zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub 

swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, 

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, 

lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w 

szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za 

nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, 

wewnętrznych regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za 

nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

9.5. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 9.4, są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 9.4, nie 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

10. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 

(podmiotowe środki dowodowe). 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do 

specyfikacji) oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do 

specyfikacji).  

10.2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 10.1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

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

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 
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10.4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania 

ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał 

ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

ich złożenia. 

10.5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności 

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

konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od 

innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do 

specyfikacji); 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji; 

3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć logopedycznych, 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 wraz z oświadczeniem dotyczącym kwalifikacji zawodowych (załącznik nr 7 do 

specyfikacji). 

10.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 10.4.2, składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

10.7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 10.5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby 

albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Dokument lub dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

10.8. 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 pkt. 10.1 dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

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

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

i aktualność. 

10.10. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą specyfikacją 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 23 

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. 

11. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

11.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

11.3. 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 8 do specyfikacji. 

11.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 11.3, potwierdza, 

że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

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

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy. 
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11.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

11.7. 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. 

11.8. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 10.1, 

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 (wzór stanowi załącznik nr 9 

do specyfikacji). 

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (spółki cywilne/ konsorcja) 

12.1. 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.  

12.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1, 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. 

12.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

12.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

13. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ. 

13.1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana 

informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a 

wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się 

środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo.  

13.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1, podmiotowe środki dowodowe w tym 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby, o którym mowa w pkt. 11.3, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w 

szczególności w formatach: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; 

.pptx; .csv.  

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo
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13.3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 13.2, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

pkt. 13.2 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w pkt. 13.1. 

13.4. Sposób złożenia oferty i dokumentów elektronicznych, w tym podpisywanie dokumentów, a 

także zasady korzystania z portalu, opisane zostały w „Instrukcji dla wykonawców” oraz w 

„Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl Open Nexus 

Sp. z o.o.”  

13.5. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania Platformy Zamawiający dopuszcza 

komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie pzwejherowo@wp.pl. 

Zamawiający zastrzega, że oferty mogą być składane tylko i wyłącznie za 

pośrednictwem Platformy. 

13.6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marek Kierznikiewicz 

telefon 58 672 10 08 wew. 20 

14. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI.  

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

specyfikacji. 

14.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 

dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert.  

14.3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 14.2, przedłuża 

termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych 

wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji nie wpłynął w terminie, o 

którym mowa w pkt. 14.2, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień specyfikacji 

oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert 

14.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 14.2, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji. 

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

15.3. Ofertę składa się na formularzu ofertowym (osobny formularz dla każdej z części zamówienia 

– zgodnie z załącznikiem nr 1 do specyfikacji. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany 

złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w pkt. 10.1 specyfikacji; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 11.3 specyfikacji (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenia, o których mowa w pkt. 12.3 (jeżeli dotyczy), 

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

(jeżeli dotyczy). 

http://www.platformazakupowa.pl/
mailto:pzwejherowo@wp.pl
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15.4. 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.  

15.5. Ofertę, oświadczenie o jakim mowa w pkt. 10.1 specyfikacji, podmiotowe środki dowodowe 

oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu (w tym 

pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy) składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

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

formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do specyfikacji, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

15.7. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku 

odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

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

powinien być czytelny. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

15.9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie 

później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15.10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, w celu utrzymania w 

poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

Poświadczenie 

15.11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 

wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 

podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

15.12. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje 

się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 
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15.13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 15.12, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający 

się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

15.14. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 15.12, może dokonać również notariusz. 

15.15. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 15.12-15.14, należy rozumieć 

dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, 

umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego 

dostępu do oryginału. 

15.16. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 12.3, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, 

niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci 

elektronicznej i opatruje się, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym. 

15.17. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w 

pkt. 12.3, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, 

przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność 

cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

15.18. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 15.17, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich 

dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 12.3, lub 

zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

15.19. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w pkt. 15.17, może dokonać również notariusz.  

15.20. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski.  
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15.21. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej 

ponownym złożeniu. 

15.22. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Uzupełnienia 

15.23. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia 

lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 

15.24. Postanowień pkt. 15.23 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy 

potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny 

ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu 

albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

15.25. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.1, podmiotowych 

środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub 

są one niekompletne lub zawierają błędy, zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do 

ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub 

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

15.26. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w pkt. 

15.25, aktualne na dzień ich złożenia. 

15.27. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o 

którym mowa w pkt. 10.1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

16.1. Wykonawca określi cenę oferty na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, z 

uwzględnieniem warunków wykonania przedmiotu zamówienia określonych w projekcie 

umowy. 

16.2. Cena oferty jest iloczynem ilości godzin i ceny ryczałtowej za 1 godzinę brutto, którą 

wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym.  

16.3. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym 

również wszelkie koszty towarzyszące, jakie wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

16.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. Cena ta musi być podana w cyfrowo i słownie.  

16.5. Cena oferty będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

16.6. Podana przez wykonawcę cena oferty winna gwarantować pełną realizację zamówienia. 

16.7. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.  

16.8. Cena określona przez wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie 

podlega waloryzacji. 

16.9. Każdy z wykonawców podaje tylko jedną cenę, która nie może ulec zmianie. 

16.10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
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obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. UWAGA: Wykonawca, składając ofertę, 

informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazuje ich wartość bez kwoty podatku 

oraz wskazuje stawkę podatku, która zgodnie z jego wiedzą będzie miała zastosowanie.  

16.11. Wzór formularza ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku 

VAT. W przypadku, gdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o innej treści, to 

winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza. 

17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

17.1. Wykonawca nie wymaga wniesienia wadium.  

18. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  

18.1. Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem 

Platformy dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo 

dotyczącej niniejszego postępowania do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 12.00. 

18.2. Sposób złożenia oferty opisany został w Regulaminie Platformy (link: 

https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz w Instrukcjach dla 

Wykonawców zawartych na platformie (link: https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje).  

18.3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie.  

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

18.5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 czerwca 2021r. o godziny 12.30. 

18.6. Otwarcie ofert nie jest jawne.  

18.7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć́ na 

sfinansowanie zamówienia.  

18.8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo w zakładce dotyczącej przedmiotowego 

postępowania informacje dotyczące: 

1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

18.9. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert 

nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

18.10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania.  

19. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

19.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 6 lipca 2021r. 

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

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

związania ofertą, o którym mowa pkt. 19.1, zamawiający przed upływem terminu związania 

https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo
https://www.platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://www.platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo
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ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

19.4. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający 

wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

19.5. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 19.4, zamawiający zwraca się o wyrażenie 

takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 

zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 

20.  KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERTY.  

20.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe 

kryteria oceny ofert : 

1) Cena (C) - waga: 60 %; 

2) Doświadczenie (D) – waga: 40 % 

 

20.2. Sposób obliczenia punktacji w poszczególnych kryteriach: 

 

1) w kryterium "C" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

C = 
najniższa cena brutto 

x 60 % (waga kryterium) x 100 
cena oferty ocenianej 

 

2) w kryterium "D" ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób: 

 

Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym dotyczącym danej części 

zamówienia doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia w zakresie wykonywania 

bezpośredniej pracy z dziećmi w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.  

W przypadku jeżeli wykonawca nie poda doświadczenia w pkt. 6 formularza ofertowego w tym 

kryterium otrzyma 0 pkt.  

Zamawiający przyzna następującą punktację w kryterium doświadczenie: 

Doświadczenie punkty 

co najmniej 2 lata pracy z małym dzieckiem 0 

powyżej 2 do 3 lat pracy z małym dzieckiem 10 

powyżej 3 do 4 lat pracy z małym dzieckiem 20 

powyżej 4 do 5 lat pracy z małym dzieckiem 30 

powyżej 5 lat pracy z małym dzieckiem 40 

 

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert 

uzyska najwyższą liczbę punktów wg wzoru: 

P = C + D, gdzie: 

P – ilość uzyskanych punktów;  

C – ilość punktów uzyskana za kryterium cena; 

D - ilość punktów uzyskana za kryterium doświadczenie. 

Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. 
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20.3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

20.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.  

20.5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.  

20.6. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

20.7. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 20.6, zamawiający 

wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 

zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

20.8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy 

są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

20.9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w 
specyfikacji.  

20.10.Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 

wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

20.11.W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 20.10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający 

zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej 
oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania. 

21. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO. 

21.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 

w oparciu o podane kryteria oceny ofert. 

21.2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

21.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w pkt. 21.2, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

21.4. 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. 

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

przez Zamawiającego. 

21.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie. 

21.7. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w niniejszym 

rozdziale, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia 

umowy. 
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22.  ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

22.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

23. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY.  

23.1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej 

specyfikacji oraz z treści oferty. 

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

zawartym w ofercie. 

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

oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanym w projekcie umowy, 

stanowiącym załącznik nr 5 do specyfikacji. 

24. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. 

24.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu 

podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy.  

24.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi 

Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

24.3. 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.  

24.4. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

24.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści specyfikacji wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści specyfikacji na 

stronie internetowej. 

24.6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 
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24.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6 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.  

24.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

24.9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

24.10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

25. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO 

25.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych w Wejherowie, mający siedzibę w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22.  

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

Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 

Wejherowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: pzwejherowo@wp.pl.  

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

prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 

rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej 

realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego 

archiwizacji. 

25.4.W przypadku dobrowolnego podania danych niewynikających z przepisów prawa podstawą 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt 

uczestnictwa w postępowaniu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

25.5.W stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO) ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofać się ze zgody można w formie 

wysłania żądania na adres e-mail lub adres pocztowy Powiatowego Zespół Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. 

25.6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz spółka z 

o.o. Open Nexus z siedzibą w Poznaniu (61-144) przy ul. Bolesława Krzywoustego 3, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000335959, jako 

właściciela Platformy Zakupowej, na której Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych w Wejherowie prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

działając pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo.    

25.7.Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem 

o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy 

lub porozumienia.  

25.8.Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą 

przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym 

Rzeczowym Wykazie Akt Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w 

Wejherowie, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu 

z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. Dla dokumentów wytworzonych w ramach 

zamówień publicznych jest to okres 5 lat. Natomiast umowy cywilno-prawne wraz 

z dokumentacją dotyczącą ich realizacji, niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, 

mailto:pzwejherowo@wp.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/pzppp_wejherowo
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przechowywane są przez okres 10 lat. Okres przechowywania liczony jest od 1 stycznia roku 

następnego od daty zakończenia sprawy. Po upływie okresu przechowywania dokumentacja 

niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, 

brakowaniu. 

25.9.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp. 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

25.11.Posiada Pan/Pani: 

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

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

przy czym 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, a także nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia; 

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

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

RODO; 

25.12.Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie 

art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są: 

Nr Nazwa załącznika: 

1. Formularz ofertowy 

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

5. Projekt umowy  

6. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej 

7. Wykaz osób 

8. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

9. Oświadczenia podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy zasoby na 

potrzeby realizacji zamówienia 
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Załącznik nr 1 

..................................................... 
         pieczątka wykonawcy 

 

UWAGA!  

DO KAŻDEJ Z CZĘŚCI NALEŻY ZŁOŻYĆ ODRĘBNY FORMULARZ OFERTOWY.  
 

Powiatowy Zespół Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznych  

w Wejherowie  

ul. Ofiar Piaśnicy 22 

84-200 Wejherowo 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja (My) ……………………………………..…….……………............................................ 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

działając w imieniu i na rzecz:  

Nazwa wykonawcy …………............................................................................................. 

NIP ……………………….. Telefon ……………………….. 

Adres  wykonawcy ............................................................................................................. 

adres e- mail ……..…………………………………………………….………… 

 

 

1. Oferujemy zrealizowanie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie 

usługi terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w ramach 

części ……… (należy wpisać część na którą wykonawca składa ofertę) zgodnie z wymogami określonymi 

w specyfikacji warunków zamówienia i na warunkach określonych w projekcie umowy za: 

 

………………..….……zł brutto x 100 = ……………. zł brutto 

Cena brutto za 1 godzinę usług 

logopedycznych 

 Ilość godzin objęta  

przedmiotem zamówienia 

 Cena ofert brutto 

 

Cena brutto słownie: ........…………….…………………….……..………………………zł 

 

2. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do jej złożenia.  

3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany do dnia 17-12-2021 r.   

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w specyfikacji 

warunków zamówienia i projekcie umowy. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia, akceptujemy jej 

warunki i nie zgłaszamy do niej żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że osoba, która zostanie wyznaczona do realizacji zamówienia posiada 

doświadczenie …. lat pracy dziećmi w wieku od 0 do czasu rozpoczęcia nauki w szkole.  
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7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, akceptujemy go i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń. 

8. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców w zakresie*):...................................... 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców jeżeli są już znani) 

 

9. Powołujemy się/nie powołujemy się*) na zasoby  ……………………………………………………..………………………………….…… 
    (nazwa podmiotu) 

  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie 
……………………………………………………………………………………………............................................ 

(zakres powierzonego zamówienia) 

i oświadczamy, że będzie on wykonywał zamówienie we wskazanym powyżej zakresie oraz 

odpowiada solidarnie za wykonanie przedmiotu zamówienia w tym zakresie.  
 

10. Jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w formie spółki 

cywilnej/konsorcjum*, oświadczamy, że dla potrzeb niniejszego zamówienia ustanawiamy 

pełnomocnika:…………………………………………………………………………………………………………. 

do reprezentacji w postępowaniu o  udzielenie zamówienia / do reprezentacji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia*.  
(wypełniają i dokonują wyboru jedynie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

np. prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub konsorcjum) 
 

11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w 

celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2.  

12. Informujemy, że jesteśmy (należy postawić znak „x” we właściwym okienku): 

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 

  roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 000 000 euro); 

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 

 roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 000 000 euro); 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

 małymi przedsiębiorstwami i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego 

 roczny obrót nie przekracza 50 000 000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza  

 43 000 000 euro); 

 żadne z powyższych. 

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

13. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy 

adres Wykonawcy:  .................................................................................................................... 

*) niepotrzebne skreślić  

Załączniki do oferty: 

………………………………………. 

UWAGA! Oferta powinna być podpisana podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawcę lub 

osobę uprawnionej do reprezentowania wykonawcy  

                                                 
1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie). 
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Załącznik nr 2 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
UWAGA! Niniejszy dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

wykonawcę lub osobę uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
  



 Świadczenie usług terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

22 

UWAGA! Poniższe oświadczenie wykonawca powinien załączyć TYLKO wtedy, gdy zachodzą 

podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu  

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ................................... ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, zgodnie art. 110 cytowanej ustawy, podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………...…………………..………………………………………… 

……………………….……………………...………………………..……………………………….. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
UWAGA! Niniejszy dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

wykonawcę lub osobę uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 3  

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji warunków zamówienia. 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

UWAGA! Niniejszy dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

wykonawcę lub osobę uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 9  

 

 

 

Pieczęć podmiotu składającego oświadczenie 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY 

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA3 

 

W imieniu: …………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów …………………………………….…………….……. 

……………………………………………………………………………………….……………….. 
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

do dyspozycji Wykonawcy: ……………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………….……………….. 
(nazwa Wykonawcy) 

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Równocześnie oświadczam, że: 

1)  udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:  …………………….…... 

…………………………………………………………………………………………….… 

2)  sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ………... 

……………………………………………………………………………………………..... 

3)  zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ….…... 

……………………………………………………………………………………………..... 

4)  będę realizował ww. roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków, na których polega Wykonawca ………………………….…………………….…. 

…………………………………………………………………..……………………………....  

i ponoszę solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia w niniejszym 

zakresie. 

 

 

 

UWAGA! Dokument powinien być podpisany elektronicznie przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu/osoby 

oddającej/go do dyspozycji zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 

                                                 
3 Zamiast niniejszego załącznika można przedstawić inne dokumenty, w szczególności zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 

potwierdzające, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określenie w szczególności: 

1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposobu i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 
zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 
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Załącznik nr 10 

 

 

 

Pieczęć podmiotu składającego oświadczenie   

OŚWIADCZENIA PODMIOTU ODDAJĄCEGO  

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBY NA 

POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Oświadczam, że jako podmiot udostępniający Wykonawcy zasoby nie podlegam wykluczeniu z 

postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych.   

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
UWAGA! Dokument powinien być podpisany elektronicznie przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu/osoby 

oddającej do dyspozycji zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 
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UWAGA! Poniższe oświadczenie nalży złożyć TYLKO wtedy, gdy zachodzą podstawy do 

wykluczenia z udziału w postępowaniu 

 

 

 

Pieczęć podmiotu składającego oświadczenie   

OŚWIADCZENIA PODMIOTU ODDAJĄCEGO  

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBY NA 

POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. ................................... ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, zgodnie art. 110 cytowanej ustawy, podjąłem następujące środki 

naprawcze: ……………………………...…………………..………………………………………… 

……………………….……………………...………………………..……………………………….. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.  

UWAGA! Dokument powinien być podpisany elektronicznie przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu/osoby 

oddającej do dyspozycji zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 
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Załącznik nr 6 

 

Pieczęć składającego oświadczenie 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Oświadczam, że 

 nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 

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

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

 należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 

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

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

Niniejszym wykazujemy, że oferta została przygotowania niezależnie od 

……………………………………………… (podać nazwę) będącego członkiem tej samej 

grupy kapitałowej: 

……………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Na potwierdzenie powyższego załączam następujące dokumenty: ………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

UWAGA! Niniejszy dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

wykonawcę lub osobę uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 7 

Pieczęć wykonawcy 

 

WYKAZ OSÓB 

SKIEROWANYCH  PRZEZ WYKONAWCĘ DO RREALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Lp Imię i nazwisko 

Posiadane 

kwalifikacje 

(ukończone studia) 

Posiadane 

doświadczenie 

(ilość lat)  

Zakres 

wykonywanych 

czynności przy 

realizacji 

zamówienia 

Informacja o podstawie do 

dysponowania daną osobą 

1.   

 

 

 

Samodzielnie na podstawie: 

……………………………. * 
(należy wskazać rodzaj umowy 

np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 
/ 

osoba zostanie udostępniona 

przez inny podmiot* 

 
(*) niepotrzebne skreślić 

2.  

 

  
Samodzielnie na podstawie: 

……………………………. * 
(należy wskazać rodzaj umowy 

np. umowa o podwykonawstwo, 

umowa cywilno-prawna itp.) 

/ 

osoba zostanie udostępniona 

przez inny podmiot* 

 
(*) niepotrzebne skreślić 

Oświadczam, że osoby, które zostały wymienione w powyższym wykazie osób, posiadają podane uprawnienia 

zawodowe. 

UWAGA! Niniejszy dokument powinien być podpisany podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

wykonawcę lub osobę uprawnionej do reprezentowania wykonawcy 

 

 


