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Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" 

Znak sprawy: PCPR.T.26,1.4.ŁCUŚ.2022 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.) obowiązującymi dla zamówień klasycznych 

o wartości mniejszej niż progi unijne określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 
ustawy Pzp, w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

na wykonanie usług w ramach Projektu: 

„Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych 

zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich 

zamieszkania." 

Realizowanego w ramach projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach 
Poddziałania 

IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Sporządził: 
Radosław Śmiałek 
Zaakceptował 
Anna Więcek 
Pomoc administracyjna/Koordynator Projektu ŁCWS 
PCPR w Łowiczu 
(strona formalna i merytoryczna) 

Z A T W I E R D Z I Ł : 

Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ S y R o d z i n i e 

( k i e f i R W o ^ / Z a i B ^ ł ^ ^ g o ) 

Łowicz, dnia 11.02.2022 r. 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów 
oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiająeego. 
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I. DANE ADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ 

ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA, A TAKŻE 

ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY 

I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA 

BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamawiający. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: 750196838 działający, jako Zamawiający w rozumieniu Ustawy- 
Pzp, ze skutkami majątkowymi, w wyniku zaciągniętego zobowiązania, dla Powiatu Łowickiego, 

gdyż Zamawiający jest jednostką budżetową i nie posiada osobowości prawnej, a działa w obrocie 

w imieniu i na rachunek Powiatu Łowickiego, jako osoby prawnej. 
Adres korespondencyjny: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu  
ul. Podrzeczna 30,  

99-400 Łowicz  

2. Dane kontaktowe: 
Numer telefonu: 667-855-886  

Adres poczty elektronicznej (e-mail): pcprlowicz.annaw@o2.pl  

Adres strony internetowej: https://pcprlowicz.com.pl/  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.pcprlowicz.com.pl/bip/ 
Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 

inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: 

https://pcprlowicz.com.pl/ 
 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm.), zwanej w dalszej części SWZ 
„ustawą Pzp” lub „Pzp”, obowiązującymi dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż 

progi unijne określone w przepisach wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy Pzp, w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi                         

na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy,                         

a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), 
jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach umowy nr RPLD.09.02.01-10-B005/21 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ, mają zastosowanie przepisy Ustawy Pzp                    

oraz przepisy Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).  
5.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w 

odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części zamówienia. 

6. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, którą można udzielić jednemu 

Wykonawcy. 

7. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymaga zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego 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 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) tj. osób wykonujących 

mailto:pcprlowicz.annaw@o2.pl
https://pcprlowicz.com.pl/
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bezpośrednie czynności w zakresie świadczenia usług asystenckich dla osób niesamodzielnych . 
W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w ust. 1 w zakresie realizacji 

zamówienia, przewiduje się możliwość żądania przez Zamawiającego przedłożenia przez 
Wykonawcę w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy                  
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę lub 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub  

3) innych dokumentów − zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne                          
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika.  
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                             

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub 
nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń, Zamawiający 

przewiduje karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, niedopełnienia 

wymogu zatrudnienia osób realizujących czynności objętych przedmiotem umowy na podstawie 
umowy o pracę w wymiarze niezbędnym do realizacji tych czynności. 

8.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

9.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

10.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

11.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

12.  Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

13.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

14.  Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7      
Ustawy Pzp. 

15. Nie określa wymagań, o których mowa w art. 94 ustawy PZP. 

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

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

 

 
 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE 

REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych  

polegające na: 

1.1. pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

planowania i realizowania budżetu domowego; 
1.2. wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi, 

1.3. wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego, 

1.4. wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem 
zamieszkania, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, 

1.5. pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych, 
1.6. pomoc w realizowaniu konsultacji i wizyt UP u lekarza i na badaniach diagnostycznych; 

1.7. wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji 

etc., 
1.8. pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez UP miejsce (np. dom, praca, 

szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), 

1.9. pomocy w zakupach, 
1.10. czytaniu prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego 

wykonywania tej czynności, 
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1.11. pisaniu listów i innych dokumentów osobom niezdolnym do samodzielnego ich 
przygotowania ze względu na rodzaj niepełnosprawności, 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 9 do SWZ 

3. Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może być osoba, która posiada: 
a) wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach 

b) uzyska pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji  

osobowościowych oraz kompetencji społecznych: 

• podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, 

cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy 

• pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi,  
umiejętność zachowań asertywnych. 

c) bez adekwatnego doświadczenia, która odbędzie minimum 60-godzinne szkolenie 

asystenckie. Szkolenie składa się z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej 
niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu 

pomocniczego. 

4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci: 
a) posiadający minimum 6 miesięczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym 

zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego  
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny środek transportu umożliwiający mu dojazd do 

podopiecznych na terenie powiatu łowickiego, oraz prawo jazdy kat. B. 

6. Osoba zaangażowana jako asystent obejmować będzie wsparciem 3 osoby niesamodzielne. 
7. Osoba świadcząca usługi asystenckie zobowiązuje się do uwzględnienia podmiotowości osoby 

potrzebującej wsparcia, w tym respektowania prawa do poszanowania i ochrony godności, 

intymności, w szczególności w przypadku czynności o charakterze opieki higienicznej                          
i pielęgnacji oraz poczucia bezpieczeństwa i ochrony dóbr osobistych.   

8. Sposób świadczenia usług asystenckich, w tym organizacja przestrzeni, uwzględnia jak 
najwyższy stopień bezpieczeństwa zarówno osoby potrzebującej wsparcia, jak i osoby 

świadczącej usługi.  

9. Sposób dokumentacji usługi: 
Dokumentacja usługi prowadzona w formie papierowej i elektronicznej - obejmuje prowadzenie 

dokumentacji zgodnie z wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym prowadzenie karty 

realizacji usług asystenckich - zawierającego ewidencję wykonania zleconych czynności zgodnie 
z zał. przekazanymi przez PCPR- załącznik nr 10. 

10. Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nie może być karana, musi być 
pełnoletnia.  

11. Czas świadczenia usług, oznacza czas wykonywania zleconego zakresu usług (asystenckich). 

Zamawiający zastrzega, że do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia 
do miejsca świadczenia usług-placówki całodobowego pobytu uczestników-1 godzina oznacza 

60 min. 

12. Wykonawca nie może pobierać od osób, którym będzie świadczyć usługi asystenckie żadnych 
dodatkowych opłat. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia bezpośredniej kontroli realizacji usługi 
(asystenckiej) na żądanie upoważnionej instytucji i Zamawiającego. 

14. Postępowanie zostało podzielone na 4 części (każda z części będzie odrębnie oceniana): 

Część I: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie 

powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy 

Łowicz, Gminy Bielawy, 

Część II: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 
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- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy 

Domaniewice, Gminy Łyszkowice, 

Część III: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy 

Kocierzew, Gminy Nieborów, 

Część IV: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

- 3 osób niesamodzielnych, dorosłych, poruszających się samodzielnie z Miasta Łowicz, Gminy 

Kiernozia, Gminy Chąśno. 

 

8. Pozostałe wytyczne dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w projektowanych  

postanowieniach umowy – załącznik nr 8 do SWZ. 
9. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

Główny kod CPV:  
85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

Pozostałe kody CPV: 

85312400-3 Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe; 
10. Zamawiający przewiduje możliwość zgłaszania wniosków o wyjaśnienia treści SWZ. Na zawarte 

w nich pytania zostaną przez Zamawiającego udzielone odpowiedzi. Zarówno pytania, bez 

wskazywania źródeł zapytań, jak i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania.  

11. Jeżeli w związku z zadanymi pytaniami zajdzie konieczność zmiany treści SWZ, to Zamawiający 
dokona takiej zmiany i informacje o tym zamieści na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. Jeżeli zmiana ta spowoduje konieczność zmiany treści ogłoszenia, to Zamawiający 

dokonana takiej zmiany i zamieści o tym informację na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania oraz zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy, ale nie dłużej niż do 30 

czerwca 2023 r.  

  
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

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

spełniają określone w niniejszym rozdziale warunki udziału w postępowaniu.  

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących zdolności do występowania w obrocie 

gospodarczym. 

2. Warunki dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej: 
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

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

dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi wykształcenie w zawodzie asystenta 

osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 

2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach lub posiadają minimum  

6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi (również w formie 

wolontariatu). 
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UWAGA! Wykonawca winien wykazać spełnianie wyżej określonego warunku niezależnie od 

ilości części, na które jest składana oferta. 

UWAGA! W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli każdy z wykonawców wykaże jego 

spełnienie. 

4. Warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej. 

6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.  

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli 

są już znani. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach                     

w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekaże wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 

7. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 

składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
W przypadku przewidzianym w art. 117 ust. 2 Ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy 

wykonają poszczególni wykonawcy. 
 

 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzą obligatoryjne 

przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (dotyczy którejkolwiek z części)  

to jest Wykonawcę: 
1.1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: (art. 108 ust. 1 

pkt 1 ustawy Pzp) 

1) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

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

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

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 
2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, 

środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054) 
4) 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, 

5) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 
lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 
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6) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa     
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom                            

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 
7) 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, 

8) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.                
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn 

zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 
1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; (art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) 

1.3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek                                    

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; (art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) 

1.4. wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

(art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) 
1.5. jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,                             

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 
konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

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

oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; (art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy Pzp) 

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy 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 dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba                           

że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż 

przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
(art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) 

2. W okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega 

wykluczeniu, 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, 
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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. 

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania 
jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, a jeżeli uzna, 

że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę. 

4. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy, w okolicznościach, o których mowa                 
w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 
6. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia podlega 

wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym 
zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy z udziału w tym postępowaniu. Przed wykluczeniem Wykonawcy 

Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. 

 

VII. INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH I INNYCH 

DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH 
 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , 

jako dokument tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe. 

1.1. Do oferty (dotyczy każdej z części) każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o 

niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego odpowiednio w rozdziale VI oraz w rozdziale V SWZ. 

Oświadczenie to stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia lub 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo 

zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.  

Formularz pn. „Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu” stanowi załącznik nr 2 do SWZ. 

1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, „Oświadczenie 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”,                        
o którym mowa w ust. 1.1., musi złożyć każdy z Wykonawców (dotyczy każdej z części). 

Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału  w postępowaniu.  

1.3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu 

oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 

się na jego zasoby. 
2. Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) – jeżeli 

dotyczy. 

2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do 
oferty oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – jeżeli w odniesieniu 

do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji 
których te zdolności są wymagane.  

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z ofertą (dotyczy każdej z części) , zobowiązanie 
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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 – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów 

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

Formularz pn. „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania 

Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia” stanowi załącznik nr 4                 
do SWZ. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno 

potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać 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 usługi, 

których wskazane zdolności dotyczą. 
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres 

zobowiązania innego podmiotu, określać, czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób        
i w jakim okresie będzie ono wykonywane.  

3. Inne dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą (dotyczy każdej z części). 

3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, Wykonawcy ma obowiązek złożyć odpis lub informację z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej                     
lub innego właściwego rejestru.  

3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższych dokumentów, jeżeli Zamawiający 

może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca 
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 
udostępniającym zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z powyższych dokumentów, należy złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający 
umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby. 
3.4. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w postaci cyfrowego odwzorowania 

dokumentu sporządzonego w postaci papierowej (elektronicznej kopii), poświadczonej                    

za zgodność z oryginałem, przez mocodawcę albo notarialnie. 
4. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta 

zostanie najwyżej oceniona.  

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia 

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

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

4.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:  
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076               i 

1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w ramach tej samej części,  

albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z 



 
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w ramach 
tej samej części, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej;  

Formularz pn. „Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej” stanowi załącznik nr 6 do 

SWZ.(składany odrębnie dla każdej z części) 
2) oświadczenia wykonawcy (odrębnie dla każdej z części) o aktualności informacji 

zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania , 
o których mowa w:  

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,  

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania                        
się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami 
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,  

e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.  
Formularz pn. „Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 

stanowi załącznik nr 7 do SWZ. 
3) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający 
żąda: 

• wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5. 

• dokument potwierdzający, że osoby którymi dysponuje Wykonawca skierowane 

do realizacji zamówienia posiadają wykształcenie w zawodzie asystenta osoby 
niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca zagraniczny, którego 
oferta zostanie najwyżej oceniona. 

Wykonawca zagraniczny jest zobowiązany do złożenia tych samych środków dowodowych 
które zamawiający wymienił w pkt. 4. 

6. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów innych niż Wykonawca. 

6.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych                                 
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia                                
z postępowania. 

6.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 
dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, 

potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia                    

z postępowania.  
6.3. Do podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców niebędących podmiotami 

udostępniającymi zasoby, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, mają odpowiednie zastosowania wymagania zawarte w ust. 5. 

7. Wezwanie do złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

7.1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym niezwłocznie po ich 
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złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych 
środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

7.2. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub 
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 
7.3. Zamawiający nie wezwie do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie 

mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże                          

w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału                                    

w postępowaniu dane umożliwiające dostęp do tych środków dowodowych. 
7.4. Jeżeli pobrane przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 7.3., podmiotowe środki dowodowe będą 

sporządzone w innym języku niż język polski, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 
przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość 
i aktualność. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych środków 

dowodowych, o ile są one prawidłowe i aktualne. 
8. Uzupełnianie, poprawianie lub wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. 

8.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu, 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 jej złożenie, uzupełnienie lub 
poprawienie lub  

2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.  

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa wyżej, 
aktualne na dzień ich złożenia.  

8.2. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia 

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub złożonych 
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych   w 

postępowaniu.  
8.3. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu 
informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich 

informacji lub dokumentów. 
9. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do SWZ, powinny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści, w tym opisu kolumn i wierszy. 
10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, 

ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 

ELEKTRONICZNEJ 
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1. Ogólne zasady komunikacji w postępowaniu. 

1.1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz 

przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, 
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

1.2. Komunikacja ustna jest dopuszczalna w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, 
w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz 

ofert, o ile jej treść jest udokumentowana. 

2. Drogi komunikacji elektronicznej przewidziane w postępowaniu. 
2.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w niniejszym postępowaniu 

odbywa się za pomocą miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: pcprlowicz.annaw@o2.pl . 
2.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ma dostęp do następujących formularzy: Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. 
2.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP. 

2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do 

komunikacji wynosi 150 MB. 

2.5. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, 
.doc, .docx, .rtf, xps, .odt, .xls, .xlsx. 

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

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

3. Składanie oferty wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu oraz innymi oświadczeniami lub dokumentami. 

3.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na 

miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.  

3.2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w jednym ze wskazanych przez Zamawiającego formacie danych i opatrzona 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 

w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3.3. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, pod którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

3.4. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu oraz inne oświadczenia lub dokumenty składane wraz z 
ofertą (np. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy), w 

formie elektronicznej (postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

3.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego 

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany                            i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 
wycofać złożonej oferty. 

3.7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz                          z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku 

archiwum (ZIP). 

4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami, składanie innych dokumentów 
i oświadczeń (nie dotyczy ofert oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu). 

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta 

i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału                              
w postępowaniu oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie                                     

za pośrednictwem dedykowanego Formularza do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz 
udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub 

elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za 

pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. 
4.2.  Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty 
elektronicznej, na wskazany w niniejszym rozdziale adres e-mail.  

4.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania lub znakiem 
sprawy. 

5. Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana                     

w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania                    

lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 

przez Zamawiającego (art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp).  
 

IX. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie                          

do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.  
3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, przedłuży termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.  
4. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku 

przedłużenia terminu składania ofert.  
5. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 

o wyjaśnienie treści SWZ.  
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ.  
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10. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga                         
od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie 

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

11. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 

udostępniona SWZ.  
12. Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieści w ogłoszeniu  

o zmianie ogłoszenia.  

13. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania.  

14. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieści w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 
11. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w kwestiach 

formalnych i merytorycznych – Pani Anna Więcek, e-mail: pcprlowicz.annaw@o2.pl . 
12. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp pozwalają na komunikację ustną 

jedynie w odniesieniu do informacji nieistotnych dla prowadzonego postępowania. A zatem 
niedopuszczalny jest jakikolwiek inny kontakt - w sprawach merytorycznych, dotyczących 

w szczególności ogłoszenia o zamówieniu, SWZ i innych dokumentów zamówienia oraz ofert - 

niż wskazany w niniejszym rozdziale SWZ (zarówno z Zamawiającym, jak i osobami 
uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami). Oznacza to, że Zamawiający nie będzie 

reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i 
osobisty w swojej siedzibie. 

 

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

1. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu następującego terminu: 30.03.2022 r., jednak nie 
dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu 

związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.  

2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (dla każdej z części), zawierającą jedną, 

jednoznacznie opisaną propozycję cenową. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Wszystkie oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą muszą być sporządzone                   

w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (formie 

elektronicznej) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną                    

do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie 
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oferty. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji 
wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoby 

podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi 

obejmować uprawnienie do podpisania oferty.  
5. Oferta musi być złożona w oryginale. 

6. Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza pn. „Oferta Wykonawcy” 
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

7. Wraz z ofertą musi zostać złożone oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ), 
8. Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:  

8.1. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które 

usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 3 do SWZ), 
8.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w niniejszym SWZ, 

potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), 

8.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

8.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy. 

9. Szczegółowe informacje co do sposobu sporządzania i formy dokumentów elektronicznych, 
w tym oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków 
dowodowych, innych dokumentów oraz pełnomocnictw, zostały zawarte w rozdziale XIII SWZ. 

10. Ofertę należy złożyć zgodnie z przepisami prawa oraz niniejszą specyfikacją, tj. zgodnie                     

z treścią formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SWZ, z podaniem ceny 
netto, stawki oraz wartości podatku VAT i ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani 

12. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 
12.1 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika      

do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument                         
(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać                                      

w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie 

ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) 

zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich 
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub 

ewidencji Wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego pełnomocnika może zostać 
zawarte w umowie o współdziałaniu, o ile zostanie ona złożona wraz z ofertą. Dokument 

(lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz                  
z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.  

12.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

12.3 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, 
w miejscu pn. nazwa i adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych 

Wykonawców. 
12. Oferta musi być czytelna.  

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa: 
13.1. Wykonawca powinien wskazać w sposób niebudzący wątpliwości, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, wraz z przekazaniem tych 

informacji, że nie mogą one być udostępniane. Wykonawca powinien jednocześnie 
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wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1913). Wykonawca powinien zatem wykazać, iż 

zastrzeżone informacje, jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 
elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne i są to informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, oraz 

że uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

13.2. Powyższe informacje powinny zostać złożone w osobnym odpowiednio oznaczonym jako 

tajemnica przedsiębiorstwa, pliku. 
13.3. Powyższe zasady mają również zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach lub dokumentach oraz ich 
wyjaśnieniach lub uzupełnieniach, składanych przez Wykonawcę w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz 

wykazanie, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa powinno nastąpić najpóźniej wraz 
z ich przekazaniem przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca może – przed upływem terminu składania ofert - wprowadzić zmiany, poprawki, 

modyfikacje i uzupełnienie do złożonej oferty.  
15. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie 

ofertę.  
16. Zamawiający odrzuci ofertę, gdy zajdą przesłanki opisane w art. 226 ustawy Pzp.  

17. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści SWZ należy zatem wyjaśnić z 

Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale XIV 
niniejszej SWZ.  

 

XIII. ZASADY SPORZĄDZANIA I FORMA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH SKŁADANYCH W 

POSTĘPOWANIU 
 

1. Oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe 
środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 

346, 568, 695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.  

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do 
wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych przez 

Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ. 
3. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VIII SWZ. 

4. W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

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

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania 
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 
dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
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Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, 
podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby, zostały wystawione przez podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 
podwykonawca (dalej „upoważnione podmioty”), jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

ten dokument.  
6. 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.  
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 6, 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.  

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 

o którym mowa w ust. 6, może dokonać również notariusz.  
9. Przez cyfrowe odwzorowanie 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.  

10. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy, 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.  

11. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy, 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.  

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 11, 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 Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub usługi 

wykonają poszczególni Wykonawcy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 
– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia;  

3) pełnomocnictwa – mocodawca.  
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13. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, 
o którym mowa w ust. 11, może dokonać również notariusz.  

14. 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. 

Powyższe zasady wynikają z treści rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

Uwaga! Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób 

zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania 

ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego  
(art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp). 

 

XIV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Oferty (dla każdej z części) (wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu i innymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) 

należy złożyć w sposób opisany w rozdziale VIII niniejszej SWZ (komunikacja) w terminie do 
dnia 28 lutego 2022 do godziny 9.30. 

2. Oferty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 zostaną odrzucone. 

3. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 
następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert – tj. w dniu 28 lutego 2022 o 

godz. 11.00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi z użyciem mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego                              
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu - poprzez wskazanie pliku                         

do odszyfrowania. 
5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii 

tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania.  

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania (dla każdej z części) informacje o: 

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

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 
zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca podaje (dla każdej z części) cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. W ofercie należy podać 
całkowitą cenę oferty brutto, VAT i cenę netto za 1 godzinę świadczenia usługi.  

2. Cena oferty określona w Formularzu Ofertowym musi być wyrażona w PLN z dokładnością                 

do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy przy czym końcówki 
poniżej 0,5 pomija się a końcówki 0,5 i powyżej zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną 

cyfrę powiększa się o jednostkę).  
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3. Podstawą do wyceny oferty oraz wyliczenia ceny oferty jest opis przedmiotu zamówienia. Cena 
ofertowa musi obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania tej części przedmiotu 

zamówienia, dla której składana jest oferta. Za ustalenie ilości robót oraz sposób przeprowadzenia 

na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca jest  
zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w opisie przedmiotu 

zamówienia.  
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją danej części 

przedmiotu zamówienia zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej 

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

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

danej części przedmiotu zamówienia.  
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

7. Wyliczona cena oferty będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 
realizacji zamówienia.  

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów                         
i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza 

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

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

• poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego;  

• wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

• wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

• wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 
będzie miała zastosowanie. 

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW, I SPOSOBU 

OCENY OFERT 
 

1. Kryteria (dla każdej z części), którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty są:  

1) cena brutto za jedną godzinę zegarową – 60%,  
2) doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta – 20%.  

3) Wykształcenie osoby pełniącej funkcje asystenta – 20% 

2. Sposób oceny ofert:  
1) w kryterium „cena”: 

Oferta najtańsza otrzyma max. 60 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według 

formuły:  
C = (Cn/Co) x 60% x 100 pkt  

gdzie:  
C – przyznane punkty w kryterium „Cena”;  

Cn – najniższa cena ofertowa brutto za całość zadania spośród wszystkich ofert;  

Co – cena oferty ocenianej (brutto za całość zadania).  
2) w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”:  

Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego doświadczenia 

zawodowego w pracy z osobami niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu).  
D  wynosi: powyżej 24 miesięcy- 20 pkt 

D  wynosi: od 6 do 24 miesięcy-  10 pkt 
gdzie:  

D – doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta 
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3) w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej kształcenia w zawodach” (W): 

Punkty będą przyznawane na podstawie udokumentowanego wykształcenia 
zawodowego. Jeżeli Wykonawca zaświadczy, że posiada wykształcenie zawodowe 

otrzyma 20 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wykaże punktowanego wykształcenia, otrzyma 0 
pkt. 

4) Sposób obliczania ostatecznej oceny ofert: 

Sp = C+D+W  

gdzie:  

Sp – suma przyznanych punktów ze składowych będących cząstkowymi kryteriami 

oceny ofert  
C – przyznane punkty w kryterium ,,cena”  

D – przyznane punkty w kryterium „doświadczenie osoby pełniącej funkcję asystenta”  
W - przyznane punkty w kryterium „wykształcenie w zawodzie asystenta osoby 

niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 

lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach”. 
3. W celu obliczenia punktów, wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglone 

do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia punktów według następującej 

zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej 
cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 

5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.  
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z postępowania, 

którego oferta zostanie uznana za ważną i która została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryteria wyboru.  
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

 

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca winien:  

1) przekazać Zamawiającemu dane niezbędne do wpisania w preambule umów, 

2) złożyć ewentualny wykaz podwykonawców z zakresem powierzonych im zadań  

i podaniem ich nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych; 

3) złożyć kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających                   
się o udzielenie zamówienia – w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące 

wspólnie, 

4) złożyć dokumenty potwierdzające umocowanie osób reprezentujących Wykonawcę                   

do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 
do oferty, 

2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umów w terminie i miejscu wyznaczonym 

przez Zamawiającego  
3. Zawarcie umowy nastąpi wg Postanowień Umów w sprawie zamówienia publicznego – załącznik 

nr 8 do SWZ. 
4. Regulacje ustalone w Postanowieniach Umowy w sprawie zamówienia publicznego nie podlegają 

negocjacjom. 
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5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 
się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki, o których mowa w art. 263 ustawy Pzp. 
 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.(dotyczy 
każdej z części) 

 

 

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 
 
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 

do SWZ. 
2. Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8                  

do SWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający  

przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej 

z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków 
ich wprowadzenia. 

3. Umowa zostanie zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

 
 

XX. 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 

Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Dziale IX Środki ochrony prawnej 

ustawy Pzp. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym                   

na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców. 

3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie oraz skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. 
4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym, że odwołanie i przystąpienie                                   do 

postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia 
podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora 

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za 

pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej.  

5. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a ponadto osoba sprawująca zarząd 
majątkiem lub interesami strony lub uczestnika postępowania oraz osoba pozostająca ze stroną 

lub uczestnikiem postępowania w stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres 

tego zlecenia. Pełnomocnikiem osoby prawnej, przedsiębiorcy, w tym nieposiadającego 
osobowości prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej może być również 

pracownik tej jednostki. 

6. Odwołanie przysługuje na:  
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
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2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający 
był obowiązany na podstawie ustawy;  

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo                                

że Zamawiający był do tego obowiązany. 
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

8. 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. 
9. 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. 
10. Odwołanie powinno zawierać w szczególności: wskazanie czynności lub zaniechania czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp; zwięzłe przedstawienie 
zarzutów; żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; wskazanie okoliczności faktycznych 

i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych 

okoliczności. 
11. Odwołanie wnosi się:  

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

jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, albo 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli informacja została przekazana w inny 
sposób.  

2) 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. 
3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 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. 
12. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania odwoławczego zostały uregulowane w art. 506 - 

578 ustawy Pzp. 

13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu.  
14.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych). 

15. 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 Pzp, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest  

równoznaczne z jej wniesieniem. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania 
odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

16. Szczegółowe kwestie dotyczące postępowania skargowego zostały uregulowane zostały 
w art. 579 - 590 ustawy Pzp. 

 

XXI. POSTANOWIENIA DODATKOWE  
 

1. Ochrona danych osobowych. 

1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                      

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  
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     Administratorem moich danych osobowych jest odpowiednio: 
1) Zarząd Województwa Łódzkiego dla zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-

2020”, 

2) Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego dla zbioru „Centralny system 
teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”. 

2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki,  
o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 • Administrator wyznaczył inspektora ochrony 

danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres poczty 
elektronicznej:  

1) w zakresie zbioru „Beneficjenci w ramach RPO WŁ 2014-2020”: iod@lodzkie.pl 

2) w zakresie zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację 
programów operacyjnych”: iod@miir.gov.pl lub adres poczty witold_kos@wp.pl (gdy 

ma to zastosowanie) lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
• Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

procedowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Znak sprawy: 

PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 na przygotowanie i dostawę w ramach Projektu: 
„Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie 

powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania”; 

• odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy               

z dnia 24 października 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.              
z 2019 r. poz. 2019, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

• Twoje dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Ciebie dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
• w odniesieniu do Twoich danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• posiadasz następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich 
danych osobowych: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Twoich danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Twoich danych osobowych*; 

− 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 **;   

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

uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO; 
• nie przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora 

Twoich danych osobowych: 
− 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 Twoich danych osobowych jest  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
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praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.” 

2) Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że: 

• W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 
ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych 

osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia 
tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679. (art. 74 ust. 3 ustawy Pzp) 

• Udostępnianie protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z 
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych 

w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których 
mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3–6, stosuje się odpowiednio. (art. 74 ust. 4 ustawy Pzp) 

• W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 
2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 

postępowania o udzielenie zamówienia. (art.75 ustawy Pzp) 
• Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia                      

do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 
rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz  

jego załączników. (art. 76 ustawy Pzp) 

• zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. (art. 19 ust. 3 ustawy Pzp) 

• W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 

2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego. (art. 269 
ust. 2 ustawy Pzp) 

 

XXII. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 
Formularze: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu; 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy; 

4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do ich oddania Wykonawcy 

do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia; 
5. Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych oraz wykonywanych dostaw; 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej; 
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu  

o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
8. Załącznik nr 8 - projekt umowy  

9. Załącznik nr 9 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

10. Załącznik nr 10 – Wzór Karty realizacji usług asystenckich 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 

OFERTA WYKONAWCY DLA CZĘŚCI ………… 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 

pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp), na 

„Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu 

łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.”.  

Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Wykonawca / Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

[...............................………...................................................................................................................] 

[…..........................................................................................................................................................] 
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, REGON, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
[..............................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Adres do korespondencji: 
[…………………………………………………………………………………………......................] 

tel.: ……………………………………….  

e-mail: ……………………………………  

adres skrzynki ePUAP:  …………………………………………………………. 

Nawiązując do ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych postępowania prowadzonego w 

trybie podstawowym, bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na „Świadczenie 

usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w 

miejscu ich zamieszkania.”, składamy niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie opisanego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, za kwotę 

stanowiącą wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynoszącą: 

 

za 1 godz. usługi Netto:………………………..…złotych (PLN), słownie: 

……………………………………………..…… Stawka podatku VAT: ……………...….. % 

Kwota podatku VAT: …………………… złotych (PLN), za 1 godz. usługi 

Brutto:……………………….złotych (PLN), słownie: 

…………………..………………………………  

zgodnie z poniższą kalkulacją: 

 

Część I*: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena jedn. netto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

VAT [%] 

Cena jedn. brutto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

1. 3 osób 

niesamodzielnych, 

dorosłych, 

poruszających się 

samodzielnie z 

Miasta Łowicz, 
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Gminy Łowicz, 

Gminy Bielawy, 

Część II*: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena jedn. netto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

VAT [%] 

Cena jedn. brutto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

1. 3 osób 

niesamodzielnych, 

dorosłych, 

poruszających się 

samodzielnie z 

Miasta Łowicz, 

Gminy 

Domaniewice, 

Gminy 

Łyszkowice, 

   

Część III*: „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena jedn. netto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

VAT [%] 

Cena jedn. brutto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

1. 3 osób 

niesamodzielnych, 

dorosłych, 

poruszających się 

samodzielnie z 

Miasta Łowicz, 

Gminy Kocierzew, 

Gminy Nieborów, 

   

Część IV* „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na 

terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” dla: 

Lp. 
Przedmiot 

zamówienia 

Cena jedn. netto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

VAT [%] 

Cena jedn. brutto 

[zł] za 1 godz. 

usługi 

1. 3 osób 

niesamodzielnych, 

dorosłych, 

poruszających się 

samodzielnie z 

Miasta Łowicz, 

Gminy Kiernozia, 

Gminy Chąśno. 

   

Wartość wskazana w kolumnie Cena jedn. brutto [zł] za 1 godz. usługi, jest wartością 

przyjętą do obliczenia kryterium Cena. 

           * Niepotrzebne skreślić 

2.  Deklaruję, iż do realizacji zamówienia skieruję osobę posiadającą następujące wykształcenie w 

zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
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Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

lub posiadającą minimum 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

niepełnosprawnymi (również w formie wolontariatu): 

Imię i nazwisko: ………………… 

Dokument potwierdzający posiadane wykształcenie lub doświadczenie:…………….. 

3.  Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SWZ, tj. w okresie od podpisania 
umowy, do 30.06.2023 r. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszystkie informacje niezbędne do 

przygotowania oferty. 

5. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia oferowany przez nas spełnia wszystkie wymogi 

określone przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej. 

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wykazany  

w SWZ. 

7. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

nr 8 do SWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na 

ich warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczamy, że dokumenty załączone do oferty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny 

na dzień składania oferty.. 

9. Zastrzegamy jednocześnie, że informacje zawarte w Wykazie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa …………………………………………. nie powinny być 
udostępnione innym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Załączamy również 

pismo wykazujące i uzasadniające, iż zastrzeżone przez nas informacje stanowią tajemnice 
przedsiębiorstwa. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

11. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp, niniejszym informujemy, że 

wybór naszej oferty: 
1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z 

późn. zm.)* 
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z 

dostawą towarów lub świadczeniem usług wymienionych poniżej, o podanej wartości bez 
podatku od towarów i usług VAT oraz obowiązującej, zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

stawce podatku VAT:* 

 …………………………………………..……………………………………………….…,  
 wartość netto ……………………………… zł, stawka podatku VAT …….%* 

12. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

Część przedmiotu zamówienia (opis zakresu 

prac) którą Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom 

(wypełnić bez względu na to czy podwykonawca 
jest już znany) 

Nazwa i adres podwykonawcy 

(podać jeśli podwykonawca jest już znany) 

  

  

  

 

17. Akceptujemy proponowany przez Zamawiającego projekt Postanowień Umowy, który 

zobowiązujemy się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

przypadku wyboru naszej Oferty, jako najkorzystniejszej i przyznania nam zamówienia. 
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18. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w zakresie złożonej Oferty oraz 

ewentualnej realizacji umowy jest: …………………………………………………., tel: 

…..............……, e mail: ………………..…….……. 

19. Załącznikami do niniejszej Oferty są:  

1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu;* 

2) ……………………………………………………………………………………………..; 

3) …………….………………………………………………………………………………. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

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 przedstawieniu informacji. 

Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 

wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 

zależności od tego czy ofertę składa Wykonawca, czy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia. 

Wymogi odnoszące się do formy niniejszej oferty, w szczególności wymogi co do jej podpisania i 
złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 

 
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 np. przez jego wykreślenie) 

 

 

 

  



 
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.”  

Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021     

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się / podmiot udostępniający zasoby:* 

[...............................………..........…………….....................................................................................] 
[..............................................................................................................................................................] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
[..............................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Uczestnicząc w Postępowaniu składam niniejsze oświadczenie, stanowiące dowód 

potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

tymczasowo zastępujące wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

Wykonawca składający oświadczenie w Postępowaniu uczestniczy jako: 

[   ] wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
[   ] wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami 

[   ] podmiot udostępniający zasoby  

Czy Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, zgodnie z definicjami zawartymi 

w zaleceniu Komisji 2003/361/WE (DzUUE L 124 z 20.5.2003, s.36)? 
[   ] MIKRO   [   ] MAŁE   [   ]  ŚREDNIE   [   ] ŻADNE Z POWYŻSZYCH 

 

Czy Wykonawca bierze udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (np. lider) oraz podać nazwy pozostałych 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
[..............................................................................................................................................................] 

Czy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy tych podmiotów. 
[..............................................................................................................................................................] 

Czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, którzy nie udostępniają zasobów wykonanie 
jakiejkolwiek części zamówienia? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy podwykonawców, o ile są już znani. 
[..............................................................................................................................................................] 

Proszę pamiętać o obowiązku przedstawienia odrębnych oświadczeń o niepodleganiu 

wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przez pozostałe podmioty, zgodnie 

z wymogami SWZ. 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  
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Art. 108 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp 

Czy Wykonawca będący osobą fizyczną lub jakakolwiek osoba będąca urzędującym członkiem 

jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariuszem w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentem 

została prawomocnie skazana za przestępstwo: 

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 

1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054) 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

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

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

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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

[   ] TAK   [   ] NIE 
 

Art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp 

Czy Wykonawca jest podmiotem, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to czy 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? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 

Czy Wykonawca jest podmiotem, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne? 

[   ] TAK   [   ] NIE 
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Art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 

Czy Wykonawca jest podmiotem, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu 

zakłócenie konkurencji, w szczególności czy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Wykonawca oraz inni 

wykonawcy złożyli w Postępowaniu odrębne oferty? 

[   ] TAK   [   ] NIE 
Jeżeli TAK, to czy Wykonawca oraz inni wykonawcy, którzy złożyli w Postępowaniu odrębne oferty 

wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp 

Czy Wykonawca lub podmiot, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów , doradzał lub w 

inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to czy doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 
tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w 

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

[   ] TAK   [   ] NIE 
Jeżeli TAK, to czy spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny 

sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

 

 

Czy w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek z podstaw wykluczenia mających zastosowanie w 
Postępowaniu, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 5, Wykonawca przedsięwziął środki w 

celu wykazania swojej rzetelności (samooczyszczenie)? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę opisać przedsięwzięte środki. 

[……………………………………………………………................................................................] 
[……………………………………………………………................................................................] 

[……………………………………………………………................................................................] 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU. Dotyczy części .......... 

 

 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA 

Czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowaniem osobami posiadającymi wykształcenie 
w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w  zawodach.– dla 

których składa ofertę w niniejszym postępowaniu SWZ? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

 

Czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowaniem osobami posiadającymi minimum  

6-miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi (również w formie 

wolontariatu)..– dla których składa ofertę w niniejszym postępowaniu SWZ? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

 

 

DOSTĘP DO BEZPŁATNYCH I OGÓLNODOSTĘPNYCH BAZ DANYCH 

Wykonawca może wskazać w niniejszym oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do 
podmiotowych środków dowodowych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – Zamawiający nie będzie wzywać 

Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli będzie mógł je uzyskać 

samodzielnie. 
Proszę podać niezbędne informacje. 

[………………………………………………………………………………......................................] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

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 przedstawieniu informacji. 

Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 

udzielenie – jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 

wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 

zależności od tego czy oświadczenie składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się, czy 
podmiot udostępniający zasoby. 

Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego  
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 

  



 
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

KTÓRE USŁUGI WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 

W ZAKRESIE CZĘŚCI .............. 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. – ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.” 

Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021  

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

[…............................………….......………………...............................................................................] 
[…..........................................................................................................................................................] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

reprezentowany przez: 
[…..........................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Uczestnicząc w Postępowaniu i mając świadomość, że 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, oświadczamy że: 

 

Warunek dotyczący wykształcenia, szczegółowo opisany w rozdziale V ust. 3 SWZ spełnia 

następujący spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
[………………………………………………………………………………………….....................] 

Wykonawca ten zrealizuje usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane, tj.: 
[………………………………………………………………………………………….....................] 

[………………………………………………………………………………………….....................] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 

udzielenie – jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 

wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 

związku z tym, że oświadczenie składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia. 

Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY  

DO ICH ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NA POTRZEBY REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. – ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.”.  

Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021   

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

[…............................………….......…………....................................................................................... ] 
[…..........................................................................................................................................................] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 

reprezentowany przez: 
[…..........................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Zobowiązuję się oddać do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia 

następujące zasoby: 

*w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

[……………………………………………………………………………………………..……......] 

Gwarantuję rzeczywisty dostęp Wykonawcy do powyższych zasobów oraz informuję, że: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępnionych przeze mnie, będzie następujący: 
[…………………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych 

przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia, będzie następujący: 
[…………………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 
[…………………………………………………………………………………………......................] 

3) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia, będzie następujący: 
[……..…………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

*w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności: 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

Gwarantuję rzeczywisty dostęp Wykonawcy do powyższych zasobów oraz informuję, że: 

4) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępnionych przeze mnie, będzie następujący: 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 
[…………………………………………………………………………………………......................] 

5) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego udostępnionych 
przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia, będzie następujący: 

[…………………………………………………………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 
[…………………………………………………………………………………………......................] 

6) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia, będzie następujący: 
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[……………………………………………..…………………………………………......................] 

[…………………………………………………………………………………………......................] 
[…………………………………….………………………………..…………………......................] 

Uwaga! 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

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

wymagane. (art. 118 ust. 2 ustawy Pzp) 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów podmiot ten nie ponosi winy. (art. 120 ustawy Pzp) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 
udzielenie – jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 

wpisać, że „nie dotyczy”  

Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 

podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI ............. 
składany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. – ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 
Pzp, na „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu 

łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.”  
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 

Zamawiający: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się / podmiot udostępniający zasoby: 

[…............................………….......…….................................................................................................. ] 
[…...........................................................................................................................................................] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CeiDG) 
reprezentowany przez: 

[…...........................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale V ust. 3 SWZ, na dowód 

czego przedstawiam wykaz osób potwierdzony stosownymi dokumentami potwierdzającymi posiadane 
kwalifikacje oraz podstawę dysponowania wskazanymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie): 

Imię i 

Nazwisko 
Informacja o 

posiadanych 

kwalifikacjach 

lub Ilość miesięcy 

posiadanego 

doświadczenia 

zawodowego w pracy z 

osobami 

niepełnosprawnymi 

 

Informacja o podstawie do 

dysponowania wskazaną osobą* 

Dysponowanie 

pośrednie 

Dysponowanie 

bezpośrednie 

1

. 
     

2

. 

   
 

 

3

. 

   
 

 

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje – dotyczy osób 

potwierdzających spełnianie warunku zdolności technicznej lub zawodowej poprzez posiadanie wymaganych 

kwalifikacji, 

* należy wskazać podstawę dysponowania wskazaną osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 

dzieło, samo zatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej); jeżeli w wykazie osób zostanie wskazana osoba będąca właścicielem 

firmy jednoosobowej lub wspólnikiem spółki cywilnej, należy wpisać odpowiednio – właściciel firmy lub 

wspólnik spółki cywilnej. 

Dysponowanie pośrednie – stosunek prawny istniejący pomiędzy Wykonawcą a podmiotem udostępniającym 
zasoby; zobowiązanie może wynikać ze stosunków pracy takich jak np. umowa o podwykonawstwo, umowa o 

współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami oddelegowaniu pracowników. W przypadku dysponowania 

pośredniego należy w szczególności dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji osoby na potrzeby wykonania zamówienia. 

Dysponowanie bezpośrednie – stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą / 
osobami; zobowiązanie może wynikać ze stosunków pracy takich jak np. umowa o pracę, umowa zlecenie, 

umowa o dzieło, samo zatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoba fizyczna 
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nieprowadząca działalności gospodarczej. W przypadku dysponowania bezpośredniego nie dołącza się do oferty 

pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji osoby na potrzeby 

wykonania zamówienia. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz 

zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawieniu informacji. 

Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej udzielenie - jeśli 
jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę wpisać, że „nie dotyczy”  

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w zależności od tego 
czy oświadczenie składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się, czy podmiot udostępniający zasoby.  

Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego podpisania 
i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ W ZAKRESIE CZĘŚCI ........... 

składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 
pkt 1 ustawy Pzp, na „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.”  

Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Wykonawca: 

[...............................………..........………............................................................................. ................] 
[..............................................................................................................................................................] 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
[..............................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Uczestnicząc w Postępowaniu, po zapoznaniu się z informacjami zamieszczonymi przez 

Zamawiającego na stronie internetowej, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp oświadczam, że: 

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

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), o której mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z żadnym z wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie złożyli odrębne 
oferty w niniejszym Postępowaniu. 

*należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu powyższych przepisów, o której mowa w 
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z następującym wykonawcą/wykonawcami, którzy w wyznaczonym 

terminie złożyli odrębne oferty w niniejszym Postępowaniu, tj.: 
[………………………………………………………………………………………........................] 

[………………………………………………………………………………………........................] 

[………………………………………………………………………………………........................] 

*W związku z tym, że należę do tej samej grupy kapitałowej ze wskazanym powyżej 

wykonawcą/wykonawcami, którzy w wyznaczonym terminie złożyli odrębne oferty w niniejszym 
Postępowaniu, w załączeniu przedstawiam dokumenty oraz informacje potwierdzające 

przygotowanie przeze mnie oferty niezależnie od innego wykonawcy/wykonawców należących do 
tej samej grupy kapitałowej: 

[………………………………………………………………………………………........................] 

[………………………………………………………………………………………........................] 
[………………………………………………………………………………………........................] 

Oświadczam, że mam świadomość, że zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, z postępowania 
o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na 

podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne 

oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie. 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 
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Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia – poprzez zaznaczenie właściwej odpowiedzi lub jej 

udzielenie - jeśli jakaś część oświadczenia nie dotyczy podmiotu składającego oświadczenie: proszę 
wpisać, że „nie dotyczy”  

Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 
podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU O 

NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU W ZAKRESIE CZĘŚCI ........... 

składane na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z późn.zm. - ustawa Pzp) 
w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 

pkt 1 ustawy Pzp, na „Świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych 

na terenie powiatu łowickiego, w miejscu ich zamieszkania.”  
Nr/znak nadany sprawie przez Zamawiającego: PCPR.I.26.1.1.ŁCUŚ.2021 

Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz 

NIP: 834-159-35-19, REGON: …………. 

 

Wykonawca / Wykonawca wspólnie ubiegający się / podmiot udostępniający zasoby: 

[...............................………..........….....................................................................................................] 

[..............................................................................................................................................................] 
(pełna nazwa/firma, adres w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
[..............................................................................................................................................................] 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa reprezentacji) 

Uczestnicząc w Postępowaniu składam niniejsze oświadczenie, stanowiące wymagane przez 

Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

Wykonawca składający oświadczenie w Postępowaniu uczestniczy jako: 

[   ] wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

[   ] wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi Wykonawcami 
[   ] podmiot udostępniający zasoby  

 

Czy Wykonawca bierze udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 

wykonawcami? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę wskazać rolę Wykonawcy w grupie (np. lider) oraz podać nazwy pozostałych 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

[..............................................................................................................................................................] 

Czy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy tych podmiotów. 
[..............................................................................................................................................................] 

Czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom, którzy nie udostępniają zasobów wykonanie 
jakiejkolwiek części zamówienia? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to proszę podać nazwy podwykonawców, o ile są już znani. 
[..............................................................................................................................................................] 

Proszę dopilnować, aby pozostałe podmioty przedstawiły odrębne oświadczenia o 

niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Art. 108 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp 
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Czy Wykonawca będący osobą fizyczną lub jakakolwiek osoba będąca urzędującym członkiem 

jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariuszem w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentem 

została prawomocnie skazana za przestępstwo: 

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

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

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

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 

1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 

2054) 

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

karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 

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

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

na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

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

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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

[   ] TAK   [   ] NIE 
 

Art. 108 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp 

Czy Wykonawca jest podmiotem, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Jeżeli TAK, to czy 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? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

Art. 108 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp 
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Czy informacja zawarta we wcześniej złożonym oświadczeniu, o tym czy Wykonawca jest 

podmiotem, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne 

tytułem środka zapobiegawczego – jest aktualna? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp 

Czy informacja zawarta we wcześniej złożonym oświadczeniu, o tym czy Wykonawca jest 

podmiotem, który zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji – jest aktualna? 
[   ] TAK   [   ] NIE 

Art. 108 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp 

Czy informacja zawarta we wcześniej złożonym oświadczeniu, o tym czy Wykonawca lub podmiot, 

który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w 

przygotowanie Postępowania – jest aktualna? 

[   ] TAK   [   ] NIE 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

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 przedstawieniu informacji. 

Miejscowość …………………………… data ………………………… 

UWAGI KOŃCOWE 

Proszę wypełnić każdą część oświadczenia. 

W części dotyczącej podmiotu składającego oświadczenie proszę odpowiednio dostosować w 

zależności od tego czy oświadczenie składa Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się, czy 

podmiot udostępniający zasoby. 

Wymogi odnoszące się do formy niniejszego oświadczenia, w szczególności wymogi co do jego 

podpisania i złożenia, zostały szczegółowo opisane w SWZ. 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 

UMOWA  

 
zawarta w dniu ………………………………… 

pomiędzy: 

 

 

NIP: …………………., REGON: ………………….. 

którą reprezentuje: 
……………………………. – ……………………  

przy kontrasygnacie: 
…………………………… – …………………….., 

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 
a:  ………………………………………………………… 

NIP: …………………….., REGON: ………………., 

którą reprezentuje :  
1. …………………………………………………………….  

zwaną w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 

Umowa jest wynikiem wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129) i dotyczy projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. „Świadczenie usług 

asystenckich dla osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie powiatu łowickiego, w miejscu 
ich zamieszkania” - część …… tj. zadanie polegające na  

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

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

  
na warunkach określonych w SWZ oraz w Formularzu ofertowym Wykonawcy dla ….. części 

zamówienia, stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy. 

2. Ilekroć w treści umowy jest mowa o „usłudze”, „zadaniu” lub „przedmiocie umowy” należy przez 
to rozumieć usługę, o której mowa w ust. 1. 

3. Zamawiający oświadcza, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach programu ……………………. 
 

§ 2 

Termin wykonania umowy 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 

2023 r. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem techniczno-organizacyjnym, 

kadrowym, finansowym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte 
zrealizowanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem terminów oraz z 
najwyższą starannością, efektywnością oraz zgodnie z najlepszą praktyką i wiedzą zawodową. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Cena jednostkowa za świadczenie 1 godz. usługi wynosi ………….. zł. netto (słownie: 

……………………………………… plus należny podatek VAT w wysokości ……%. Cena 

jednostkowa brutto za świadczenie 1 godz. usługi wynosi …….. zł. brutto (słownie: 
………………. 

       ………………………………………………………………………… 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczenie usług określonych w niniejszej umowie (do ......... 
godzin)  nie przekroczy kwoty ……………… zł. brutto (słownie: 

…………………………………………………….) 
3.   Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej wskazanej 

w ust. 1 oraz faktycznej liczby godzin wykonanych usług.  

4.    Szacowana liczba godzin świadczenia usług, o których mowa w § 1 ust. 1 wyniesie maksymalnie 
…….. godzin zegarowych, tj. średnio ……. godzin zegarowych miesięcznie w czasie trwania 

umowy. Limit godzin przypadający na 1 osobę objętą Programem wynosi ……. godzin. 

5.    Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 
6. Podane kwoty cen jednostkowych są ostateczne i uwzględniające wszystkie należne składki i inne 

należności budżetowe, które mogą wyniknąć z realizacji umowy bez względu na to, na której 
stronie ciąży obowiązek ich odprowadzenia oraz wszystkie koszty związane z realizacją umowy.  

7. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za usługę będzie każdorazowo faktura VAT / rachunek 

wystawione przez Wykonawcę za wykonanie zadania oraz karta realizacji usług asystenta, w której 
zawarte będą informacje o zrealizowanych godzinach usług (potwierdzone przez osoby objęte 

usługą), informacje o liczbie wykorzystanych biletów do placówek kulturalnych, biletów 

komunikacji, kosztach dojazdu asystenta własnym lub innym środkiem transportu oraz kosztach 
zakupu środków ochrony osobistej w związku z realizacją usługi (do karty należy dołączyć opisane 

w niej załączniki). 
8. Faktura VAT / rachunek powinien zawierać następujące informacje:  

       Nabywca: …………………………………………………………………………… 

Odbiorca / płatnik: …………………………………………………….. 
       Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o nr 

……………………………………..  prowadzony w 
………………………………………………………. 

9. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT / rachunku na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze / rachunku. W razie nieprawidłowości w wystawieniu faktury / 

rachunku, termin zapłaty liczy się od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury / rachunku 

korygującego. 
10. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku, kiedy 

Zamawiający nie będzie mógł dotrzymać terminu płatności określonego w ust. 9 z powodu 
opóźnienia w przekazaniu środków przez Instytucję współfinansującą na rzecz Zamawiającego, na 

co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający zobowiązuje się, że w przypadku 

wystąpienia sytuacji określonej w zdaniu pierwszym, dokona wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
niezwłocznie po otrzymaniu od Instytucji współfinansującej stosownych środków. 

 

§ 4 

Zasady odbioru zadań  

1. Z odbioru wykonania usługi zostanie sporządzona karta realizacji podpisana przez osoby, o których 

mowa w § 10 ust. 3. Karta realizacji powinna zawierać w szczególności: 

1. datę i miejsce jego sporządzenia, 
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2. ocenę prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz jego zgodności z postanowieniami 
Umowy, 

3. oświadczenia osób upoważnionych do odbioru o prawidłowości przeprowadzenia zadania oraz 

jego zgodności z postanowieniami Umowy, 
4. oświadczenie osób upoważnionych do odbioru o istnieniu bądź braku nieprawidłowości 

w przeprowadzonym zadaniu, 
5. w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym zadaniu – zobowiązanie 

Wykonawcy do ich usunięcia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 oraz w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
2. Jeżeli według oceny Zamawiającego, wyrażonej w treści ww. karty realizacji, zadanie zostało 

przeprowadzone nieprawidłowo, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych przez 

Zamawiającego nieprawidłowości w sposób oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego i 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. 

 

 

§ 5 

Kontrola 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu realizacji przedmiotu umowy.  

Wykonawca jest obowiązany udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji niezbędnych do 
oceny należytego wykonywania przedmiotu umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy, związanych 
z realizowanym zadaniem. 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w wykonywaniu przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy; 

2. udzielenia pełnej informacji na temat postępu i zakresu wykonywanego przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego lub osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego, w terminie 2 dni od dnia wniesienia żądania przez Zamawiającego lub osobę 

przez niego upoważnioną. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

Wykonawca nie może posłużyć się przy wykonywaniu przedmiotu umowy osobami figurującymi 
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) pod rygorem zerwania umowy w 

trybie natychmiastowym. 
 

§ 6 

Obowiązek informacyjny Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest informować, że przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu………….., zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi w tym zakresie. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy za podwykonawców 

1. Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu przedmiotu umowy podwykonawcami. 

2. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak  

za własne działania lub zaniechania. 
 

§ 8 

Kary umowne  

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w przypadku: 



 
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

1. odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 

2. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2; 
3. nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych, o których mowa w § 6 w 

wysokości 100 zł za każdy stwierdzony przypadek nieprzestrzegania obowiązków.  
4.    z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia                               

       na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności lub  

       nieprzedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów i oświadczeń, Zamawiający  
       przewiduje karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,  

       niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób realizujących czynności objętych przedmiotem  

       umowy na podstawie umowy o pracę w wymiarze niezbędnym do realizacji tych czynności. 
 

2. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy 50 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Naliczona kara umowna może zostać przez Zamawiającego potrącona z przypadającego do zapłaty 

na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, na co Wykonawca niniejszym wyraża 

nieodwołalną zgodę o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stoją temu na przeszkodzie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza 

kwotę zastrzeżonej kary umownej. 
 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający oprócz przesłanek wynikających z Kodeksu cywilnego, działając na podstawie art. 456 
ustawy Pzp może odstąpić od umowy: 

1) w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może    

zagrozić    podstawowemu    interesowi    bezpieczeństwa    państwa    lub  bezpieczeństwu 
publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy 

Pzp,   
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp 
i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

4. Zamawiającemu, niezależnie od uprawnień przewidzianych w przepisach ustawy Pzp, przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadkach i w sposób określony ustawą 
Kodeks cywilny, w szczególności w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu 

umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 niniejszej umowy trwającej co najmniej 14 dni, 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od 
upływu 14. dnia zwłoki. 

5. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  w  części,  Strony  zachowują  wzajemne  świadczenia 
prawidłowo spełnione do dnia odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać jedynie zapłaty 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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7. Odstąpienie od umowy wymaga podania uzasadnienia. 
 

§ 10 

Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym 

1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 
przedmiotu umowy. 

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej 

informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. 
3. Do współpracy i koordynacji realizacji Przedmiotu Umowy upoważnia się: 

3.1. ze strony Zamawiającego:  

-  ………………………………………………………………………….. 
tel. ……………………..   e-mail.: …………………………………….. 

 
3.2. ze strony Wykonawcy:  

- ………………………………………………………………………….. 

    tel. ………………….    e-mail.: …………………………………….. 
 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 wymaga zachowania formy pisemnej i nie wymaga 

sporządzania aneksu do umowy. 
 

§ 11 

Tajemnica, dane osobowe 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych 
podczas realizacji przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do których 

uzyskał dostęp w toku realizacji Umowy, na zasadach określonych Rozporządzeniem 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE  L 119 z 

04.05.2016, str. 1). 
 

§ 12 

Zmiany umowy 
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której będzie dokonany wybór Wykonawcy.  

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy: 
2.1) konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 

a.  wystąpienia obiektywnych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć i 

są one niezależne od Stron umowy, 
b. wystąpienia obiektywnych okoliczności wywołanych okolicznościami związanymi z 

COVID-19 
c. działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od Stron umowy, 

takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o 

charakterze ponadregionalnym, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowli lub 
budynków, 

2.2)   konieczność czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywołanej okolicznościami 
związanymi z COVID-19 

2.3) zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-

19, 
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2.4) zmiana podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, w 
przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu 

zgody Zamawiającego, w szczególności wywołanych okolicznościami związanymi z 

COVID-19, 
2.5) zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, wywołana okolicznościami związanymi z 

COVID-19, 
2.6) zmiana ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokości z uwzględnieniem 

okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. 

 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 

dokonanej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony umowy. 

 
§ 13 

Szczególne warunki zmiany umowy 

1.  Strony Umowy niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 

wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może 
wystąpić. Strony Umowy potwierdzają ten wpływ dołączając do informacji, o której mowa w 

zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 

       1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 

zamówienia; 
2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 

upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 

przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego ds. zdrowia lub Prezesa 

Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 
- 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych; 

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie 

do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy 
6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 

2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 

wykonanie tej umowy. 

3. Strona umowy, o której mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie 

swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w 
ust. 1, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub 

dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 

4. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w ust. 1, wpływają na należyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje 

zmiany Umowy, w szczególności przez: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
Umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 
3) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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5. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 
w ust. 1, mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z 

Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 4. 

 
 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne 

właściwe przepisy powszechnie obowiązujące. 

Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla Zamawiającego i 1 dla 
Wykonawcy. 

W razie sprzeczności postanowień umowy z postanowieniami załączników rozstrzygające 

znaczenie mają postanowienia umowy. 
 

 

 

        Ze strony Zamawiającego                                                Ze strony Wykonawcy: 

 

     

             (podpis i pieczątka)               (podpis i pieczątka) 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiot zamówienia: 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych z terenu 
powiatu łowickiego - Uczestników Projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” (zwanych 

dalej UP) zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zaangażowanych zostanie 5 osób świadczących 

usługi asystenckie na podstawie umowy zlecenia, dla 15 osób niesamodzielnych. 
2) Usługa asystencka realizowana będzie  począwszy od dnia podpisania umowy, do końca czerwca 

2023r. Dotyczyć będzie wspierania osoby niesamodzielnej w wykonywaniu podstawowych czynności 

dnia codziennego niezbędnych do aktywnego funkcjonowania                 w społeczeństwie i w 
szczególności obejmować będzie: 

- pomoc w nabyciu umiejętności samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 
planowania i realizowania budżetu domowego; 

- wspieranie rozwoju kontaktów UP z innymi ludźmi, 

- wspieranie UP w radzeniu sobie z trudnościami życia codziennego, 
- wspieranie i motywowanie UP do podejmowania aktywności w domu i poza miejscem zamieszkania, 

kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, 

- pomoc UP w załatwianiu spraw urzędowych, 
- pomoc w realizowaniu konsultacji i wizyt UP u lekarza i na badaniach diagnostycznych; 

- wspieranie UP w realizacji zadań z zakresu terapii społecznej, zawodowej oraz rehabilitacji etc., 
- pomoc w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez UP miejsce (np. dom, praca, szkoła, 

kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), 

- pomocy w zakupach,   
- czytaniu prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego wykonywania tej 

czynności, 

- pisaniu listów i innych dokumentów osobom niezdolnym do samodzielnego ich przygotowania ze 
względu na rodzaj niepełnosprawności, 

3) Liczba godzin usług asystenta przypadającego na jednego uczestnika  w miesiącu wynosi - 25 godzin. 
4) Osoba zaangażowana jako asystent obejmować będzie wsparciem 3 osoby niesamodzielne. 

Świadczenie usług asystenckich podlega indywidualnemu udokumentowaniu w formie papierowej lub 

elektronicznej. Obejmuje w szczególności prowadzenie na bieżąco dziennika czynności usług 
asystenckich zawierającego ewidencję wykonanych czynności tj. datę                    i rodzaj wykonanych 

czynności, ewentualne spostrzeżenia i uwagi oraz podpis osoby dokonującej wpisu i UP lub jego 

opiekuna prawnego. Wzory dokumentów zostaną przekazane asystentom przez Zamawiającego. 
5) Usługa asystencka realizowana będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

6)Wsparcie asystenta  realizowane będzie w domu podopiecznego lub poza miejscem zamieszkania. 
Asystent dojeżdża do miejsca zamieszkania UP własnym transportem. Asystent otrzyma zwrot kosztów 

przejazdu samochodem prywatnym w celach służbowych –limit 470 km, na zasadach określonych w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca                2002 r. w sprawie warunków ustalania 
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 

motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271). Są to koszty 

związane z wyjazdem prywatnym samochodem asystenta w celu załatwienia spraw osobistych UP (np. 
spraw urzędowych, wizyt u lekarza, zrobienia zakupów itp.). Koszty te będą wypłacane asystentowi na 

podstawie umowy pomiędzy asystentem a PCPR po przedstawieniu ewidencji kilometrowej pojazdu-
limit 470 km. 

 6) Asystentem Osobistym Osoby Niepełnosprawnej może być osoba, która posiada 

a) wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 

b) uzyska pozytywną opinię psychologa na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz 
kompetencji społecznych: 

- podstawowych: empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, zaradność, cierpliwość, dyskrecja, 

odporność na stres, kultura osobista, motywacja do pracy 
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- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność 
zachowań asertywnych. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, AOON mogą zostać kandydaci: 

- posiadający minimum roczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, 
wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego lub 

- bez adekwatnego doświadczenia, którzy odbyli minimum 60-godzinne szkolenie asystenckie. 
Szkolenie składa się z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej 

pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego.  

Aplikację mogą składać również osoby nie spełniające ww. warunku. W przypadku wyboru ich oferty 
będą zobowiązani do odbycia 60 h bezpłatnego szkolenia przeprowadzonego przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 

 7)Wykonawca zobowiązany jest posiadać własny środek transportu umożliwiający mu dojazd do 
podopiecznych na terenie powiatu łowickiego. 
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Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Karta realizacji usług asystenckich 

 

Imię i nazwisko, adres Uczestnika/czki Projektu  

 

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

 

Imię i nazwisko Asystenta  

 

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

 

Data 

usługi 
 

Czas pracy 

Rodzaj i zakres realizowanej usługi 

Podpis 

Uczestnika/czki 
Projektu 

od 
godz. 

do 
godz. 

Ilość 
godzin 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 
 

Projekt „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych” 

 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

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

 Miejscowość, data                                                                                                                  Podpis Asystenta 

 

 

 

Akceptuję  

 

………………………….. 

Podpis koordynatora projektu 

 


