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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji  o wartości mniejszej od kwoty określonej w art. 359 

pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

 

1. Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego, Al. 

M.J. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn.  

Adres e-mail: sosw@sosw.olsztyn.eu 

Adres strony internetowej: sosw.olsztyn.pl 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1,2,3 pkt 3 i 4 oraz art. 37 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. poz.  2019 z późn. zm.) przeprowadzenie niniejszego postępowania przetargowego 

zostało powierzone Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Kornela 

Makuszyńskiego w Olsztynie, Al. M.J. Piłsudskiego 42. 

 

2. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzone jest zgodnie z art. 359 

pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z 

późn. zm.). 

 

3. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami 

oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki 

w szkole z terenu Gminy Olsztyn w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach 

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji 

zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno –opiekuńczego (Priorytet II 

zadanie 2.4.). 

        

Zamówienie podzielone zostało na 19 części:  

Część 1 – Indywidualne zajęcia z logopedą ( maksymalnie 65 godzin) 
Część 2– Indywidualna terapia integracji sensorycznej ( maksymalnie 200 godzin) 
Część 3 – Indywidualna terapia integracji sensorycznej ( maksymalnie 175 godzin) 
Część 4 – Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym ( maksymalnie 160 godzin) 
Część 5 – Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym ( maksymalnie 160 godzin) 
Część 6 – Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym ( maksymalnie 160 godzin) 
Część 7 – Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym ( maksymalnie 160 godzin) 
Część 8 – Indywidualne zajęcia z psychologiem dla dzieci i jego rodziny ( maksymalnie 45 godzin) 
Część 9 – Indywidualne zajęcia z usprawnienia ruchowego w środowisku wodnym  

( maksymalnie 100 godzin ) 
Część 10 – Indywidualne zajęcia z usprawnienia ruchowego w środowisku wodnym  

( maksymalnie 100 godzin ) 
Część 11 – Indywidualne zajęcia z usprawnienia ruchowego w środowisku wodnym  

( maksymalnie 100 godzin ) 
Część 12 – Terapia behawioralna ( maksymalnie 55 godzin ) 
Część 13 – Indywidualne zajęcia z neurologopedą ( maksymalnie 150 godzin ) 
Część 14 – Indywidualne zajęcia z neurologopedą ( maksymalnie 150 godzin ) 
Część 15 – Terapia Tomatis ( maksymalnie 100 godzin ) 
Część 16 – Terapia Tomatis ( maksymalnie 100 godzin ) 
Część 17 – Terapia Tomatis ( maksymalnie 100 godzin ) 
Część 18– Indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem ( maksymalnie 40 godzin) 
Część 19– Indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem ( maksymalnie 35 godzin) 

 

mailto:sosw@sosw.olsztyn.eu
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JEDNA OSOBA MOŻE WYKONYWAĆ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA MAKSYMALNIE 

W DWÓCH CZĘŚCIACH. 

 

3.1. Wykonawca będzie realizował usługi w godzinach i miejscu ustalonym z Zamawiającym (po 

uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami dzieci). 

3.2. Harmonogram zajęć oraz przydział dzieci do zajęć terapeutycznych zostanie ustalony po 

zgłoszeniu się dzieci i zakwalifikowaniu ich do określonych form terapii.  

3.3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim:  

1) Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub 

zagrożonego niepełnosprawnością stosownie do jego potrzeb psychofizycznych i 

rozwojowych.  

2) Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi 

niepełnosprawnością zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

3) Udzielanie rodzicom dziecka instruktażu, wspieranie w wykorzystaniu terapii w 

warunkach domowych. 

4) Dokonanie oceny aktualnego poziomu funkcjonowania dziecka w zakresie istotnym dla 

prowadzonej terapii.  

5) Dokonywanie systematycznej oceny skuteczności oddziaływań.  

6) Współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia 

skuteczności terapii.  

7) Prowadzenie dokumentacji zajęć, w tym: prowadzenia dzienników zajęć, prowadzenia  

kart czasu pracy, według przekazanego wzorca, bieżącej współpracy z Zamawiającym,  

przekazywania Zamawiającemu następujących dokumentów dotyczących realizacji zajęć: 

miesięczne karty z realizacji godzin. 

8) Przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych w związku z COVID-19. 

3.4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawierają Postanowienia umowne 

stanowiące załącznik nr 3 do SWZ oraz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.  

Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:  

85312500-4 Usługi rehabilitacyjne 

85121270-6 Usługi psychologiczne 

85140000-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia 

 

4. Termin wykonania zamówienia: od dnia następnego po podpisaniu umowy maksymalnie 

do dnia 30.06.2021 r.  

 Wykonawca, który zostanie wybrany na daną część zamówienia zobowiązany będzie do 

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

Realizacja zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do 

specjalistycznej pomocy dzieci. 

 

5.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

5.1. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Wykonawcy, wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na 

których zasoby powołuje się wykonawca.  

5.2. Posiadanie zdolności do wykonania zamówienia, co oznacza spełnianie poniższych 

warunków, w zakresie poszczególnych części:  

Część 1 :  Indywidualne zajęcia z logopedą 

Jedna osoba posiadająca łącznie: 
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a) wykształcenie wyższe z zakresu logopedii z przygotowaniem pedagogicznym/ 

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku z przygotowaniem pedagogicznym 

 i studia podyplomowe z zakresu logopedii  

b) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki lub 

tyflopedagogiki lub oligofrenopedagogiki 

c) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem/ z dzieckiem  

z niepełnosprawnością wzroku/niepełnosprawnością słuchu/niepełnosprawnością 

intelektualną/niepełnosprawnością ruchową/autyzmem/zespołem Aspergera 

d) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu zajęć logopedycznych w zakresie 

przedmiotowych zajęć. 

 

Części od 2 do 3: Indywidualna terapia integracji sensorycznej 

Po jednej osobie posiadającej łącznie: 

a) wykształcenie - wyższe pedagogiczne/z zakresu fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, 

b) kurs  terapii integracji sensorycznej – II stopień, 

c) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem/ z dzieckiem 

z niepełnosprawnością wzroku/niepełnosprawnością słuchu/niepełnosprawnością 

intelektualną/niepełnosprawnością ruchową/autyzmem/zespołem Aspergera, 

d) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu terapii integracji sensorycznej. 

Części od 4 do 7: Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym 

Po jednej osobie posiadającej łącznie: 

a) wykształcenie wyższe z zakresu rehabilitacji ruchowej/wykształcenie wyższe na 

dowolnym kierunku i studia podyplomowe z zakresu rehabilitacji ruchowej 

b) co najmniej36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem 

z niepełnosprawnością ruchową  
c) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu rehabilitacji ruchowej   

Część 8: Indywidualne zajęcia z psychologiem dla  dziecka i jego rodziny 

Jedna osoba posiadająca łącznie: 

a) wykształcenie – wyższe z zakresu psychologii 

b) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem/ z dzieckiem 

z niepełnosprawnością intelektualną /autyzmem /zespołem Aspergera/    

niepełnosprawnością wzroku/słuchu 

c) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu zajęć z małym dzieckiem 

z niepełnosprawnością intelektualną/ruchową/wzrokową/słuchową/autyzmem/Zespołem 

Aspergera i jego rodziną w zakresie przedmiotowych zajęć 

Części od 9 do 11:  Indywidualne zajęcia usprawniania ruchowego w środowisku wodnym 

Po jednej osobie posiadającej łącznie: 

a) wykształcenie – wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

b) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu nauki pływania 

c) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem/ z dzieckiem 

z niepełnosprawnością  

d) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu zajęć przedmiotowych 

 

Część od 12:  Terapia behawioralna 

Jedna osoba posiadająca łącznie: 

a) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

b) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki lub 

tyflopedagogiki lub oligofrenopedagogiki 

c) kurs terapii behawioralnej/kurs stosowanej analizy zachowań 

d) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem  

z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem/zespołem Aspergera 

e) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu terapii behawioralnej  

Części od 13 do 14:  Indywidualne zajęcia z neurologopedą 
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Po jednej osobie posiadającej łącznie: 

a) wykształcenie wyższe z zakresu logopedii z przygotowaniem pedagogicznym/ 

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku z przygotowaniem pedagogicznym 

 i studia podyplomowe z zakresu logopedii  

b) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu neurologopedii 

c) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem  

z niepełnosprawnością wzroku/niepełnosprawnością słuchu/niepełnosprawnością 

intelektualną/niepełnosprawnością ruchową/autyzmem/zespołem Aspergera 

d) co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu zajęć logopedycznych w zakresie 

przedmiotowych zajęć 

Części od 15 do 17: Terapia Tomatis 

Po jednej osobie posiadającej łącznie: 

a) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

b) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej 

c) kurs z metody Tomatisa 

d) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy pedagogicznej z małym  dzieckiem / z 

dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu/wzroku/niepełnosprawnością 

intelektualną/autyzmem /zespołem Aspergera 

e) co najmniej 100h doświadczenie w prowadzeniu terapii Tomatis 

 

Części od 18 do 19: Indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem 

Po jednej osobie posiadającej łącznie: 

a) wykształcenie - wyższe z przygotowaniem pedagogicznym 

b) studia wyższe/studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki 

c) co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z małym dzieckiem/ z dzieckiem 

z niepełnosprawnością wzroku/niepełnosprawnością słuchu/niepełnosprawnością 

intelektualną/niepełnosprawnością ruchową/autyzmem/zespołem Aspergera 

d) co najmniej 100h doświadczenia w zakresie przedmiotowych zajęć 

 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

6.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wypełnione w zakresie wskazanym 

w punkcie 5 SWZ: 

1) oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, zawarte 

w druku OFERTA; 

2) oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

zawarte w druku OFERTA. 

  

6.2.Informacje na temat  kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych  

czynności. 

6.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, 

musi  udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi  zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Z dokumentu  (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2)  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3)  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4)  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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6.4. Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 

1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny 

wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji 

o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku 

wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w 

dokumentów. 

Druk OFERTA musi ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

2)   Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).  

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać 

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty 

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii 

potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów 

ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 

3) Dokument (np. zobowiązanie), o którym mowa w punkcie 6.3. SWZ, sporządzony 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ. 

 

6.5. Terminy składania innych dokumentów niż wymienione w punkcie 6.2. SWZ: 

 Dokumenty wymienione w punkcie 6.2. SWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde 

żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej 

w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1282). 

 

 

7. Informacje ogólne 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 
oraz poczty elektronicznej. 

 

 

8. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

Pani Marzena Dworznikowska, tel. 89 533-52-80 e-mail: 

dworznikowska.marzena@sosw.olsztyn.eu 

 

9. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

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

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

 

10. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej 

(ePUAP). 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

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

komunikacji” wynosi 150 MB. 

 

12. 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. 

 

13. Zamawiający informuje, iż identyfikator postępowania dla niniejszego postępowania o 

udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz 

przyjmują następującą postać: identyfikator postępowania – 43707248-0601-4cdf-b13e-

a15e5a36d86e. Dane postępowanie można wyszukać również na ww. Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub 

ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

 

14. Złożenie oferty 

 

14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla 

wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty 

Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

 

14.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

 

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

 

14.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl  
  

14.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

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

konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności 

tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z 

jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik 

zaszyfrować. 

 

14.6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w 

SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. 

 

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

 

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

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania 

oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

 

14.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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15. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert i wniosków) 

 

15.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 

elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We 

wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

 

15.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, email sosw@sosw.olsztyn.eu . 

 

15.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, 

na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być 

zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 

dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o 

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

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

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

 

 

16. Otwarcie ofert 

 

16.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2021 r., o godzinie 10:00 . 

16.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

16.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach 

oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach 

zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; (2) cenach lub kosztach 

zawartych w ofertach. 

 

17. Oferty należy składać w terminie do dnia 22.03.2021 r. do godz. 20:00. 
 

18. Cenę oferty należy podać zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej specyfikacji, odpowiednio dla każdej części. 

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia określonego  

w punkcie 3 niniejszej specyfikacji. 

 

19. Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej są: 

1) cena całkowita brutto dla danej części zamówienia – 80% 

2) doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością – 5% 

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać zamówienie musi 
posiadać co najmniej 36-miesięczne doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością 
(typ niepełnosprawności odpowiadający poszczególnym częściom zamówienia). 
Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 36 miesięcy. Maksymalną ocenę za 
to kryterium zamawiający przyzna za 60–miesięczne doświadczenie. Większa liczba miesięcy 

mailto:sosw@sosw.olsztyn.eu
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doświadczenia nie będzie dodatkowo punktowana. W przypadku wykazania doświadczenia w 
niepełnych miesiącach przy sumowaniu doświadczenia za miesiąc będzie uznawane 30 dni 
kalendarzowych. W przypadku, gdy wykazane w doświadczeniu okresy będą pokrywały się, do 
kryterium będą uwzględnione tylko raz. Do kryterium będą uwzględniane pełne miesiące, po 
dokonaniu wyliczeń zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami. 

 

3) doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć – 5% 

Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu osoba, która będzie wykonywać zamówienie musi 
posiadać co najmniej 100h doświadczenia w prowadzeniu poszczególnych zajęć (rodzaj zajęć 
odpowiadający poszczególnym częściom zamówienia). 
Do oceny przyjęte zostanie wyłącznie doświadczenie powyżej 100 h. Maksymalną ocenę za to 
kryterium zamawiający przyzna za 500 h doświadczenia. Większa liczba godzin doświadczenia nie 
będzie dodatkowo premiowana. 

       

Kryterium punktowane będzie z zastosowaniem proporcji liczby godzin     doświadczenia 

wskazanych liczbą w oświadczeniu do maksymalnej liczby godzin doświadczenia w tym 

kryterium. 

 

4)  kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju- 10%  

 

    Dodatkowo punktowane będzie posiadanie przez osobę, która będzie wykonywać 

zamówienie, dodatkowego przygotowania do pracy z małym dzieckiem. Przygotowaniem 

do pracy z małym dzieckiem jest ukończenie studiów podyplomowych/kursu 

kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju -  10% 

 

 

 

Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie wzoru: 

 

(Cn/Cb x 80%) x 100  + (Db/Dn x 5%) x 100  + (Gb/Gn x 5%) x 100 + Kb x 10% 

= ilość punktów 

gdzie: 

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 

Cb – cena oferty rozpatrywanej 

Db – doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oferty rozpatrywanej 

Dn – najdłuższe doświadczenie w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością spośród ofert 

nieodrzuconych 

Gb - doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć oferty rozpatrywanej 

Gn – najdłuższe doświadczenie w prowadzeniu poszczególnych typów zajęć spośród ofert 

nieodrzuconych 

Kb – dodatkowe kwalifikacje – studia podyplomowe/kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

100 – wskaźnik stały 

80% – procentowe znaczenie kryterium ceny 

5% - procentowe znaczenie kryterium doświadczenia w pracy z dzieckiem  

z niepełnosprawnością  

5%- procentowe znaczenie kryterium doświadczenia w prowadzeniu poszczególnych typów 

zajęć 

10% - procentowe znaczenie kryterium dodatkowych kwalifikacji studiów 

podyplomowych/kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju 
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 Ilość punktów obliczona wg powyższego wzoru zostanie przyznana poszczególnym ofertom 

przez każdego z członków komisji przetargowej. Końcowa ocena oferty powstanie poprzez 

zsumowanie ilości punktów przyznanych przez wszystkich członków komisji przetargowej. 

 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska największą całkowitą 

ilość punktów.  

 

20. Z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia, 

zostaną podpisane umowy. Termin zawarcia umów zostanie określony  

w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku wniesienia 

zastrzeżeń przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umów Wykonawcy 

zostaną poinformowani przez Zamawiającego po rozpatrzeniu zastrzeżeń. 

 
21. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców, którzy złożą najkorzystniejsze oferty 

dla poszczególnych części zamówienia, złożenia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy.  

 

22. Z Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty dla poszczególnych części zamówienia, 

zostaną zawarte umowy, których wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 

 

23. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowania przepisy zawarte w dziale IX 

ustawy Prawo zamówień publicznych - Środki ochrony prawnej.  

 

24.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części 

zamówienia, wymienione w punkcie 3 niniejszej specyfikacji.  

 JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ CZĘŚCIOWĄ MAKSYMALNIE NA DWIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. 

25. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

26. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

27. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 213 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

28.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

29.  Adresy poczty elektronicznej oraz strony internetowej zamawiającego znajdują się 

w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

  

30. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a przyszłymi wykonawcami zamówienia odbywać się 

będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

31.   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

32. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

33. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
34.  Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia 

przez wykonawcę. 

35. 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 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego  w Olsztynie jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Piłsudskiego 42, 10-450 

Olsztyn. 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych 

może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego pod adresem e-mail:  

iod@sosw.olsztyn.pl lub na adres siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn. 

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp) oraz podmioty 

uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa;   

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 

okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 

umowy. Dane będą następnie przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który 

wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że 

przepisy szczególne stanowią inaczej; 

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

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: 

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

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

c) 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 **;   

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

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

przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* 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 

mailto:iod@sosw.olsztyn.pl
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lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

 

 

Załączniki do specyfikacji:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 

2. Druk „OFERTA” – do wypełnienia przez wykonawców i załączenia do oferty. 

3. Wzór umowy. 

4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w trybie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – do wypełnienia przez inne podmioty i załączenia do oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 

zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w 

szkole z terenu Gminy Olsztyn w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach 

programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji 

zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (Priorytet II zadanie 

2.4.) –  19 części. 

Celem wszystkich zajęć jest kompleksowe wsparcie specjalistyczne mające na celu stymulowanie 

dziecka we wczesnym etapie jego rozwoju, przez co ma ono możliwość na osiągnięcie większej 

niezależności, samodzielności i lepsze jakości życia w okresie dorosłości.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

przypadku nieprzyznania dofinansowania. 

 

2. Zamówienie podzielone jest na 19 części 

 

2.1. Przewiduje się następujący podział: 

 

Część 1 Indywidualne zajęcia z logopedą 

Zajęcia dla każdego dziecka będą odbywały się w siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale 

na terenie miasta Olsztyna. Miejsce realizacji zamówienia zapewnia wykonawca. 
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 i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 
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Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa. Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci wynikających,  m.in. z rodzaju niepełnosprawności.  

Wykonawca zapewnia sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.  
 

Części 2-3 Indywidualna terapia integracji sensorycznej 

Zajęcia dla każdego dziecka będą odbywały się w sali do terapii integracji sensorycznej w 

siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale na terenie miasta Olsztyna. Miejsce realizacji 

zamówienia zapewnia wykonawca. 
Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa. Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci wynikających, m.in. z rodzaju niepełnosprawności. 

 

Części 4-7 Indywidualne zajęcia z rehabilitantem ruchowym 

Zajęcia odbywać się będą w  siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale na terenie miasta 

Olsztyna. Miejsce realizacji zamówienia zapewnia wykonawca. 
Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa.   

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do przeprowadzenia terapii posiadający 

certyfikaty. Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci wynikających m.in. z rodzaju niepełnosprawności. 

 

Część 8 Indywidualne zajęcia z psychologiem dla dziecka i jego rodziny 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale na terenie miasta 

Olsztyna. Miejsce realizacji zamówienia zapewnia wykonawca. 

Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa.   

Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb    i 

możliwości dzieci wynikających m.in. z rodzaju niepełnosprawności.  

 
Części 9-11 Indywidualne zajęcia usprawniania ruchowego w środowisku wodnym 

Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa.   

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce odbywania zajęć na terenie Olsztyna oraz sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia terapii, posiadający wymagane certyfikaty.  

Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb  

i możliwości dziecka wynikających, m.in. z rodzaju niepełnosprawności.  

 

Część 12 Terapia behawioralna 

Zajęcia dla każdego dziecka będą odbywały się w siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale 

na terenie miasta Olsztyna. Miejsce realizacji zamówienia zapewnia wykonawca. 

Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa wyznaczonych przez dyrektora SOSW. Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą 

zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci wynikających,     m.in. z 

rodzaju niepełnosprawności.  

Wykonawca zapewnia sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 

 
Części 13-14 Indywidualne zajęcia z neurologopedą 

Zajęcia dla każdego dziecka będą odbywały się w siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale 

na terenie miasta Olsztyna. Miejsce realizacji zamówienia zapewnia wykonawca. 

Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć:   pedagoga specjalnego                 i 

psychologa. Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i możliwości dzieci wynikających, m.in. z rodzaju niepełnosprawności.  

Wykonawca zapewnia sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 
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Części 15-17 - Terapia Tomatis 

Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego                 i 

psychologa.   

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić miejsce odbywania zajęć na terenie Olsztyna oraz sprzęt 

niezbędny do przeprowadzenia terapii, posiadający wymagane certyfikaty.  

Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb  

i możliwości dziecka wynikających, m.in. z rodzaju niepełnosprawności.  

Przebieg treningów przetwarzania słuchowego metodą Tomatisa obejmują opcjonalnie  3 etapy 

( sesje)  zawierające treningi słuchowe z fazą pasywną  i fazą aktywną. 

Czas, częstotliwość i liczbę seansów określa specjalista Metody Tomatisa, w zależności od potrzeb 

dziecka. Na ogół program zawiera seanse maksymalnie 2-godzinne, rozłożone na dwa lub trzy 

etapy (sesje) liczące po 13 dni każdy. 

Pomiędzy etapami (sesjami) obowiązują kilkutygodniowe przerwy. W zależności od kolejności 

etapów mogą trwać od 4 do 8 tygodni. Każdą kolejną sesję programu słuchowego poprzedzają 

testy przetwarzania słuchowego, w celu podjęcia decyzji o dalszym przebiegu terapii. Bilans po 

realizacji trzech etapów stanowi podsumowanie cyklu terapii jako ewentualnej propozycji 

kolejnych sesji Metody Tomatisa zgodnie z potrzebami dziecka. 

 

Części 18-19 Indywidualne zajęcia z tyflopedagogiem 

Zajęcia dla każdego dziecka będą odbywały się w siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale 

na terenie miasta Olsztyna. Miejsce realizacji zamówienia zapewnia wykonawca. 

Dzieci kierowane będą na zajęcia przez koordynatorów zajęć: pedagoga specjalnego i 

psychologa. Treść zajęć oraz formy i metody pracy muszą zostać dostosowane do 

indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci wynikających, m.in. z rodzaju niepełnosprawności.  
Wykonawca zapewnia sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.  
 
2.2 Wykonawca zapewnia sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć. 
2.3 Dopuszcza się prowadzenie zajęć w innym miejscu w Olsztynie niż SOSW, po konsultacji 

z rodzicami dziecka objętego wsparciem oraz Wykonawcą. 

 

3.Okres i miejsce realizacji zajęć 

3.1.Przewidywany okres realizacji zajęć: od dnia po podpisaniu umowy maksymalnie do dnia 

30.06.2021 r.  

3.2.Zajęcia prowadzone mogą być od poniedziałku do soboty. Wyjątek stanowi terapia Tomatis, 

która musi zostać zrealizowana w ramach 3 sesji (opcjonalnie po 7 dni ciągiem). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany miejsca prowadzenia zajęć po konsultacji z rodzicami dziecka 

objętego wsparciem oraz Wykonawcą.  

Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie ustalany z Zamawiającym i dostosowany 

do możliwości lokalowych i czasowych podmiotów, w których realizowane będą zajęcia oraz z 

rodzicami dzieci objętych wsparciem projektu. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić 

dokumentację wsparcia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego  

i przekazywać go do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3.3. Liczba godzin z poszczególnych zajęć zależna jest od zdiagnozowanych potrzeb dzieci               

i przydzielana będzie przez koordynatorów zajęć tj. pedagoga specjalnego i psychologa, na 

określony przez nich czas.  

3.4. Liczba godzin udzielonego wsparcia realizowanych przez jednego uczestnika zależna   

będzie od zdiagnozowanych potrzeb dziecka, ale nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo. 

3.5. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę zegarową tj. 60 minut. 

3.6. Zajęcia, co do zasady,  będą odbywały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 

im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia zajęć 

poza siedzibą Zamawiającego, ale na terenie miasta Olsztyna. Z góry ustalono, że zajęcia metodą 

Tomatisa oraz zajęcia usprawniania ruchowego w środowisku wodnym odbywać się będą poza 

siedzibą Zamawiającego, ale na terenie miasta Olsztyna.  
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Lista uczestników/czek (wraz ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności) będzie przekazywana 

Wykonawcy przez Zamawiającego sukcesywnie wraz z postępującą rekrutacją dziecka oraz 

stawianą diagnozą.  

 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

4.1.Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami Specyfikacji  Warunków Zamówienia 

oraz z użyciem materiałów i wzorów przekazanych przez Zamawiającego. 

4.2.Wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą 

oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego.  

4.3.Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu umowy oraz do bieżącej współpracy 

z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.  

4.4. Zapewnienia pomieszczeń na terenie Olsztyna na terapie, zajęcia usprawniające 

słuch/wzrok wraz ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zajęć, posiadającym 

odpowiednie certyfikaty.  

4.5.Przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

sprawowania opieki nad uczestnikami/czkami zajęć podczas zajęć oraz przerw, a także opieki 

nad pomieszczeniami udostępnionymi przez Zamawiającego do prowadzenia zajęć oraz sprzętem 

i pomocami zapewnionymi przez Zamawiającego do prowadzenia zajęć. 

4.6. Przeprowadzenia zajęć  zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem. 

Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają akceptacji Zamawiającego. Zmiana terminu zajęć 

musi zostać przekazana przez Wykonawcę do Zamawiającego najpóźniej na dzień przed 

pierwotnie planowanym terminem.  

4.7. Dokumentowania obecności uczestników/czek na zajęciach. 

4.8. Bieżącego informowania Zamawiającego o niezgłoszeniu się któregokolwiek/którejkolwiek 

uczestnika/czki na zajęciach, przerwaniu zajęć lub rezygnacji z uczestnictwa oraz innych 

sytuacjach (najpóźniej w dniu po zajęciach), które mają wpływ na realizację programu zajęć  

i umowy.  

4.9. Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji zajęć zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez 

Zamawiającego. 

4.10. Dla każdego uczestnika/czki poszczególnych zajęć Wykonawca musi: 

- sporządzić opinię specjalistyczną na wstępie i na zakończenie zajęć, opinie specjalistyczne 

muszą zostać przekazane Zamawiającemu wraz z rozliczeniem końcowym. 

- opracować indywidualny program wsparcia dla każdego dziecka i jego rodziny. 

4.11. Zapewnienia należytej ochrony danych osobowych uczestników/czek zajęć zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

4.12. Prowadzenia ewidencji czasu pracy zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego 

i przedkładania jej Zamawiającemu raz na miesiąc – do 5 dnia miesiąca rozpoczynającego nowy 

miesiąc. 

4.13. Oznakowania pomieszczeń zapewnionych przez Wykonawcę, w których będą odbywały się 

zajęcia oraz oznakowania dokumentacji zajęć i ewidencji czasu pracy zgodnie ze wzorami 

przekazanymi przez Zamawiającego. 

4.14. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zmianie 

siedziby, nazwy firmy lub osób reprezentujących wykonawcę. Informacja musi wpłynąć do 

Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni przed w/w zmianami. 

4.15. Przestrzeganie zasad higieniczno- sanitarnych w związku z COVID-19. 
 

 

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

5.1. Kontroli, czy sprzęt wykorzystywany podczas zajęć usprawniających posiada wymagane 

certyfikaty. 

5.2. Wizyt hospitacyjnych podczas każdej formy wsparcia przez Koordynatorów/ki zajęć lub 

innego przedstawiciela Zamawiającego, a w ramach wizyt m.in. do kontroli dokumentacji 

projektowej, wykonania dokumentacji zdjęciowej); 

5.3. Monitoringu zajęć przez Koordynatorkę projektu, Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego lub innego pracownika szkoły wyznaczonego przez 
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Dyrektora. 

5.4. Rozwiązania umowy z Wykonawcą w przypadku 2 negatywnych ocen z wizyt hospitacyjnych 

i monitoringowych. 

5.5. Zadanie jest finansowane w ramach Programu rządowego „Za Życiem”. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku braku dofinansowania. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

 
Nazwa firmy (wykonawcy)/wykonawców 

(w przypadku oferty wspólnej)*: .......................                  

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

 

Adres wykonawcy: ..............................................  

 

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

 

Województwo: ................................................... 

 

PESEL/NIP: ....................................................... 

 

........................................................................ 
numer telefonu i faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym 
 

......................................................................... 
adres e-mail wykonawcy 

 
......................................................................... 
adres strony www. wykonawcy 

 

DRUK „OFERTA" 

 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. 

Kornela Makuszyńskiego 

      Al. M.J. Piłsudskiego 42 

      10-450 Olsztyn 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla 

dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili 

rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Olsztyn w ramach zadania z zakresu 

administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” 

w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-

opiekuńczego (Priorytet II zadanie 2.4.). 

 

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach: 

 

CZĘŚĆ ……..*: ............................................................................................................. 

 
Nazwa zajęć Ilość 

godz. 
Cena brutto 

za jedną godzinę 
świadczenia usługi 

Cena brutto ogółem 
(kolumna 2 x 
kolumna 3) 

………………………………………………………

…………………………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

CENA  NETTO ZA REALIZACJĘ CAŁEJ USŁUGI: ..............................zł 

podatek VAT w łącznej wysokości ......%, tj. ................................ zł 

CENA BRUTTO ZA REALIZACJĘ CAŁEJ USŁUGI: .......................zł 
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UWAGA: 

- wykonawcy nie będący płatnikami podatku VAT wpisują: "nie dotyczy"; 

- wykonawcy, którzy są zwolnieni z podatku VAT, wpisują "zwolniony" oraz 

podają podstawę  prawną zwolnienia z VAT; 

- wykonawcy, którzy posiadają stawkę VAT inną niż 23%, wpisują podstawę 

prawną zastosowania innej stawki ............. 

* należy wypełnić w zakresie, na który jest składana oferta 

 

2. CZĘŚĆ NR ……..*: …............................................................................................................ 

Lp. 
Imię i nazwisko osoby 

 

Opis wykształcenia 
i kwalifikacji 

potwierdzających spełnianie 
wymagań określonych 

w punkcie 5.2. SWZ 

Opis doświadczenia 
zawodowego 

potwierdzającego 
spełnianie wymagań 

określonych 
w punkcie 5.2. SWZ  

(liczba godz. i m-cy) 

  a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

c) 

 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

* należy wypełnić w zakresie, na który jest składana oferta 

 

3. Dodatkowe kryterium oceny: 

 

CZĘŚĆ ……..*: ............................................................................................................. 

 

LP.  

 

Imię i nazwisko 

 

Opis wykształcenia w zakresie 

WWR 
Opis doświadczenia w 

godzinach/miesiącach 
1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 

  

 

* należy wypełnić w zakresie, na który jest składana oferta 
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4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności – zgodne z zapisami 

przedstawionymi w specyfikacji warunków zamówienia. 

5. OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

* DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez 

zamawiającego na podstawie art. 57 ustawy Pzp w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. 

SWZ 

* DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW 

 Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w punkcie 5.2. SWZ, 

polegamy na zasobach następujących podmiotów:  

a) nazwa (firma) podmiotu: ..................................................................................... 

w zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP w 

zakresie opisanym w punkcie 5.2. SWZ. 

 W załączeniu składamy dokumenty (np. zobowiązania), o których mowa w punkcie 

6.3. SWZ.  

* niepotrzebne skreślić 

6. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

* Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych   

* Oświadczamy, że zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. …………..…. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 lub 5 ustawy Pzp). 

Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp spełniam łącznie następujące przesłanki: 

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

* Niepotrzebne skreślić 

7. OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU DOTYCZĄCE INNYCH 

PODMIOTÓW: 

 Oświadczamy, że podmioty, na których zasoby się powołujemy, wskazane w punkcie 4 lit. a) 

druku OFERTA nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

8. Oświadczam, że zawarty w SWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany 

i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

9. Oświadczam, że: 

- *nie należę do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 Jednocześnie oświadczam, że w sytuacji gdyby wykonawca, którego reprezentuję, przystąpił 

do jakiejkolwiek grupy kapitałowej – niezwłocznie poinformuję o tym zamawiającego. 

 

 

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

Podpisy osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli 
w imieniu wykonawcy 



 
Zamówienie na usługi społeczne polegające na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 
chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Olsztyn - 19 części 

____________________________________________________________________________________________ 
 

19 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 

UMOWA /WZÓR/ 

Nr: ........................ 

 

zawarta w dniu ........................ w Olsztynie pomiędzy: 

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

 

a: 

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

 

zwanym dalej 'Wykonawcą' 

 

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

zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego zgodnie z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm,) w trybie 

podstawowym bez negocjacji, ogłoszonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznych 

Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Olsztynie w dniu ......................, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz 

zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w 

szkole z terenu Gminy Miasto Olsztyn w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w 

ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia 

realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego (Priorytet II 

zadanie 2.4.) 

część zamówienia nr - ................................................................................................. 

(nazwa części zamówienia) 

2. Zajęcia powinny odbywać się w obecności rodzica/prawnego opiekuna. W trakcie zajęć 

Wykonawca winien udzielać rodzicom instruktażu do bieżącej pracy z dzieckiem.  

3. Wykonawca winien ponadto prowadzić dokumentację przebiegu terapii: kartę przebiegu zajęć, 

arkusze obserwacji oraz przygotować w zależności od rodzaju zajęć indywidualny program 

wczesnego wspomagania rozwoju (lub indywidualny program terapii).  

 

§ 2 

1. Wykonawca wykona powierzone zadania z należytą starannością i z zachowaniem 

specjalistycznej wiedzy z zakresu swoich kwalifikacji.  

2. Za szkody wyrządzone przez Wykonawcę lub osoby pozostające pod jego nadzorem podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad i procedur związanych z zapobieganiem 

zakażeniom Sars- Cov-2 przyjętych u Zamawiającego zawartych w załączniku nr 1 do umowy, 

zarówno podczas przygotowania pomieszczenia i sprzętu do przyjęcia dziecka na zajęcia, 

podczas prowadzenia zajęć jak i po ich zakończeniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad korzystania z sali terapii, w której 

prowadzone są zajęcia oraz ponoszenia odpowiedzialności materialnej za mienie.  

 

 

§ 3 

Niniejsza umowa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem zajęć maksymalnie do dnia 

30.06.2021 r. Wykonawca, który zostanie wybrany na daną część zamówienia zobowiązany 

będzie do pozostawania w gotowości do wykonywania usługi przez cały okres zawartej umowy. 

Realizacja zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do 

specjalistycznej pomocy dzieci.  
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§ 4 

1. Zajęcia prowadzone mogą być od poniedziałku do soboty. Wyjątek stanowi terapia Tomatis, 

która musi zostać zrealizowana w ramach 3 sesji (opcjonalnie po 7 dni ciągiem). Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zmiany miejsca prowadzenia zajęć po konsultacji z rodzicami dziecka 

objętego wsparciem oraz Wykonawcą.  

2. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie ustalany z Zamawiającym 

i dostosowany do możliwości lokalowych i czasowych podmiotów, w których realizowane będą 

zajęcia oraz z rodzicami dzieci objętych wsparciem projektu. Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić dokumentację wsparcia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego  

i przekazywać go do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

3. Liczba godzin z poszczególnych zajęć zależna jest od zdiagnozowanych potrzeb dzieci 

i przydzielana będzie przez koordynatorów zajęć tj. pedagoga specjalnego i psychologa, 

na określony przez nich czas.  

4. Liczba godzin udzielonego wsparcia realizowanych przez jednego uczestnika zależna będzie 

od zdiagnozowanych potrzeb dziecka, ale nie może przekroczyć 5 godzin tygodniowo. 

5. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę zegarową tj. 60 minut. 

6. Zajęcia będą odbywały się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela 

Makuszyńskiego w Olsztynie, czyli siedzibie zamawiającego lub poza siedzibą, ale na terenie 

miasta Olsztyna w  uzgodnieniu z Zamawiającym.   

7. Lista uczestników/czek (wraz ze wskazaniem rodzaju niepełnosprawności) będzie 

przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego sukcesywnie wraz z postępującą rekrutacją 

dziecka oraz stawianą diagnozą wraz z  pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego na 

prowadzenie zajęć w okresie epidemii COVID-19 wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z 

obowiązującymi rodzica/opiekuna prawnego zasadami postępowania i informowania o 

wystąpieniu zagrożenia zakażeniem Sarc-Cov-2 co stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

8. Powierzenie wykonania umowy osobie trzeciej (dokonanie zmiany osoby realizującej zajęcia 

terapeutyczne) jest dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego w 

uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku choroby lub innej okoliczności 

uniemożliwiającej Wykonawcy (osobie wyznaczonej do prowadzenia zajęć terapeutycznych) 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy.  

9. Zamawiający może zażądać dokonania zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę 

do realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy.  

10. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, a także osoba, 

o której mowa w ust. 8 muszą spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu. Osoba wskazana na zastępstwo musi posiadać wykształcenie, doświadczenie 

zawodowe oraz posiadać dokumentację potwierdzającą doskonalenie zawodowe, które 

pozwoliłoby jej na uzyskanie takiej samej lub wyższej liczby punktów.  

 

§ 5 

1. Całościową liczbę godzin do realizacji w trakcie trwania umowy określa się maksymalnie 

na…………….. .  

Zamawiający zastrzega, że rzeczywista ilość godzin zleconych do wykonania w ramach umowy 

może ulec zmianie o max.   +/- 10%. 

2. Cena brutto za jedną godzinę zajęć wynosi………… złotych (słownie brutto: ………….złotych) i 

nie ulegnie zmianie w czasie realizacji umowy.  

3. Za prawidłowe i bez zastrzeżeń wykonanie prac określonych w § 1 Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie w wysokości …………. złotych (słownie……………..złotych) za każdą faktycznie 

zrealizowaną godzinę.  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, jakie Wykonawca 

poniesie z tytułu realizacji niniejszej umowy, w tym koszty przeznaczone na środki ochrony 

osobistej Wykonawcy oraz czynności porządkowe związane z dezynfekcją pomieszczeń i sprzętu. 

Od kwoty wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot umowy w przypadku osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej zostanie potrącona, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz należne składki z tytułu 
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ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik 

do niniejszej umowy.  

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie przedłożonego miesięcznego wykazu ilości 

przepracowanych godzin oraz prawidłowo wystawionego/ej rachunku/faktury.  

6. Miesięczny wykaz ilości przeprowadzonych godzin jest zatwierdzany przez Dyrektora SOSW w 

Olsztynie.  

7. Termin wypłaty wynagrodzenia ustala się na – do 30 dni od przedłożenia prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split 

paymant). 

8. Rachunek/ faktura muszą zawierać następujące dane: rodzaj zajęć, liczba godzin, stawka za 

godzinę, wartość netto (brutto) w tym vat. 

9. Strony ustalają, że zapłata Wykonawcy należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania 

przedmiotu umowy dokonana zostanie po uprzednim przekazaniu dotacji na realizację zajęć 

terapeutycznych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jeżeli nastąpią opóźnienia ze strony 

Ministerstwa w przekazaniu środków na realizację zadań, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość dokonania płatności w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu środków. W 

takim wypadku Wykonawca zrzeka się prawa do odsetek należnych za opóźnienie od terminu 

płatności faktury/rachunku do dnia płatności należności.   

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od 

powzięcia wiadomości o wystąpieniu następujących okoliczności: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn 

mimo wezwania Zamawiającego, 

b) Wykonawca mimo uprzedniego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji 

warunków umowy nie wykonuje czynności zgodnie z warunkami umownymi.  

2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca uiści na 

rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wartości zlecenia.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.  

 

§ 7 

1. 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 wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia:  

a) osoby wskazane w ofercie jako odpowiedzialne za świadczenie usług za zgodą Zamawiającego 

będą mogły zostać zastąpione innymi o nie niższych kwalifikacjach, doświadczeniu i 

wykształceniu.  

b) zmiana miejsca wykonywania zajęć terapeutycznych,  

c) zmiany strony umowy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,  

d) zmiany wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy w przypadku zmiany 

obowiązujących przepisów dot. podatku VAT.  

2. Zmiany inne niż opisane powyżej można wprowadzić na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego, o ile nie będą to zmiany istotne w znaczeniu określonym w art. 454 ust. 2 ustawy 

Pzp.  

3. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku 

wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody stron na jej dokonanie.  

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu.  

 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy:  

a) w wysokości 10 % wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi, za każdą niezrealizowaną 

godzinę zajęć terapeutycznych z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

b) w wysokości 5 % wynagrodzenia za godzinę świadczenia usługi, za każdą nienależycie 

wykonaną godzinę zajęć terapeutycznych lub nienależyte prowadzenie dokumentacji.  



 
Zamówienie na usługi społeczne polegające na przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do 
chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Olsztyn - 19 części 

____________________________________________________________________________________________ 
 

22 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych – do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

3. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty 

Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potraconej części 

w terminie 14 dni od dnia nałożenia.  

 

§ 9 

1.Zamawiający na podstawie 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) zwanego dalej RODO, powierza 

Wykonawcy przetwarzanie danych, a w szczególności danych osobowych w zakresie m.in. imię i 

nazwisko, dane teleadresowe oraz informacje o stanie zdrowia niezbędnych do realizacji 

przedmiotu umowy. 

2.Wykonawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by 

przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane 

dotyczą, a w szczególności, że spełnia wymagania określone w art. 28 i 32 RODO. 

3.Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby 

posiadające aktualne upoważnienie do przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO 

oraz zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy. 

4.Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać udostępnione dane tylko i wyłącznie dla celów 

realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy 

5.Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Zamawiającego, przy czym za takie udokumentowanie polecenia uważa się polecenia przekazane 

pisemnie.  

6.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji stanowiących 

tajemnicę Zamawiającego, będących danymi osobowymi w rozumieniu rozporządzenia RODO 

oraz informacjami o sposobach ich zabezpieczania. 

7.Postanowienia ust. 6 obowiązują bezterminowo. 

8.Postanowienia ust. 6  nie dotyczą sytuacji, gdy ujawnienia informacji o których mowa, żądają 

uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa oraz gdy mamy do czynienia z informacją jawną, publiczną, opublikowaną przez 

Zamawiającego. 

9.Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz dostępne informacje 

zobowiązuje się, w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki 

techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązków o których mowa w art. 28 ust. 3 lit. e 

oraz w art. 32 - 36 RODO. 

10.Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki ochrony kryptograficznej wobec urządzeń 

przenośnych takich jak: laptop, smartfon, pendrive, tablet, przenośny dysk twardy oraz innych 

rodzajów przenośnej pamięci masowej, jeśli będą one wykorzystywane do przetwarzania 

powierzonych danych osobowych, bądź innych danych stanowiących tajemnicę Zamawiającego. 

11.Powierzenie przetwarzania danych obowiązuje na czas trwania umowy. 

12.Po wygaśnięciu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do trwałego usunięcia wszystkich kopii 

danych zapisanych na jakimkolwiek nośniku danych w trakcie prac związanych z realizacją 

zadania o którym mowa w § 1 niniejszej umowy. 

13.W razie stwierdzenia przez Wykonawcę uszkodzenia powierzonych danych osobowych, bądź 

gdy w ich posiadanie weszłyby osoby nieupoważnione, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego, jednak nie później niż 12 godzin od stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia 

zdarzenia, poinformowania Zamawiającego o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich możliwych 

działań oraz pełnej współpracy z Zamawiającym na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego 

incydentu. 

14.Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz umożliwia 

Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie 

audytów, w tym inspekcji.  
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15. Postanowienie ust. 14 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje zatwierdzony 

kodeks postępowania, o którym mowa w art. 40 RODO lub okaże się certyfikatem o którym 

mowa w art. 42 RODO. 

16.Wykonawca nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do 

podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

17.Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich 

czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub 

przed sądem, w zakresie danych objętych niniejszą umową.  

 

 

 

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie.  

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego.  

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 

egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

- Nr 1 – zasady i procedury związane z zapobieganiem zakażeniom Sars-CoV-2 przyjęte u 

zamawiającego 

- Nr 2 – pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                     WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY 

PROCEDURA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI ZAJĘC REWALIDACYJNYCH,WCZESNEGO 

WSPOMAGANIA I REALIZACJI ZAJĘĆ Z PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” OBOWIĄZUJĄCA  W SOSW 

IM.K.MAKUSZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Edukacji 

Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego od dnia 18 maja 2020 roku do odwołania Dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

im. K. Makuszyńskiego wprowadza następujące procedury obowiązujące w zakresie realizacji zajęć 

rewalidacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju i realizacji „Programu za Życiem” 

1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna ,którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej. 

2. Terapeuci zajęć indywidualnych zostali zaopatrzenie w  środki ochrony indywidualnej (maski, 

przyłbice, rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby)  

3. Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie  prawidłowego ich stosowania. 

4. W placówce przestrzega się i stosuje  zasady higieny zgodnie z zaleceniami GIS  

5. Pracownicy pedagogiczni oraz obsługi stosują się do następujących zasad : 

a. częste mycie i dezynfekcja rąk preparatami na bazie alkoholu (min. 60%)., 

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i 

nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego 

kosza i umyć ręce),  

c. zaleca się  stosowanie środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i 

dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: 

• przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

•  po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, 

•  po usunięciu środków ochrony osobistej, 

d) zabrania się  noszenia biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można 

nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają 

one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

e)  w miarę możliwości używa się  osłony ust i nosa przez osoby prowadzące 

zajęcia oraz informuje dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

f)  przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używa się  

odpowiednich środków ochrony indywidualnej.( rękawiczki, maseczki, fartuchy) 

6. Placówka zaopatrzona jest w odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte 

środki ochrony indywidualnej. 

7.  Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej wyrzuca się do oznakowanych, zamykanych, 

wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach i przy drzwiach wejściowych. 
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8. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć z dziećmi i młodzieżą. 

9. Pracownicy  informują dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych 

o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek 

Głównego Inspektora Sanitarnego 

10. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia są regularnie wietrzone .Nie używa się klimatyzacji. 

11.  Regularne dezynfekuje się często używane powierzchnie użytkowe i wyposażenie wykorzystywane 

do zajęć. Przeciera się  z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego, ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

− regularnego  czyszczenia powierzchni wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu do rehabilitacji, 

− dezynfekowania powierzchni dotykowych, np.: biurek i stolików/ławek, klawiatur 

 i myszek, włączników świateł. 

12. Dezynfekcję przeprowadza się  po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć 

indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę 

uczestników. 

13.  W placówce obowiązują procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia 

koronawirusem.  

14. Pracownicy zostali przeszkoleni w tym zakresie. 

15. Zabrania się wstępu na teren placówki osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia 

realizacji zajęć. 

16. Rodzice/opiekunowie  zostali poinformowani, że w razie stwierdzenia niepokojących objawów 

wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie w domu i skorzystanie z 

teleporady medycznej. 

17.  W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą 

z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną 

 o zakażenie. 

18. Przed rozpoczęciem zajęć przeprowadza się z Rodzicami/opiekunami/uczestnikami ankietę 

kwalifikacyjną dotycząca ewentualnych możliwości zakażenia się wirusem COVID-19 

19. Po uzyskaniu pisemnej zgody, przy wejściu doi placówki mierzy się temperaturę ciała uczestnikom 

zajęć, rodzicom/ opiekunom i pracownikom  

20. Przy każdym wejściu znajduje się  środek dezynfekującym do rąk. 

21. Należy dezynfekować ręce przed wejściem na teren placówki 

22. Stosuje się procedurę szybkiego kontaktu z rodzicem. 

23. Organizacja zajęć indywidualnych umożliwia ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w 

bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących  

w zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka , programu „Za 

Życiem” od innych uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia. 

24.  Zajęcia prowadzone są indywidualnie w wyznaczonej do tego sali. 

25. Zajęcia grupowe prowadzi się w grupie maksymalnie 3 osobowej 
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26. Zajęcia indywidualne prowadzone są w salach dostosowanych wielkością do liczby uczestników  – 

minimalna przestrzeń doprowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie jest mniejsza niż 4 m 2 na 

jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego nauczyciela.  

27. W każdym pomieszczeniu w którym odbywają się zajęcia indywidualne znajdują 

się środki czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz środki do dezynfekcji rąk 

 i powierzchni. 

28. Preparaty do dezynfekcji są zabezpieczone przed przypadkowym użyciem ich przez dziecko i 

młodzież biorących udział w zajęciach indywidualnych. 

29. W toaletach i pomieszczeniach z umywalkami wywieszone są  instrukcje prawidłowego mycia rąk 

30. W miarę możliwości zachowuje się  odpowiedni dystans społeczny, po  uwzględnieniu potrzeb dzieci 

i młodzieży. 

31. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego  

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób 

zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

32. Rodzice/opiekunowie, dzieci i młodzież  zostali poinformowani o procedurach obowiązujących w 

placówce. 

33. Dyrektor placówki przeprowadził spotkania z pracownikami, podczas których pracownicy zostali 

zapoznani z procedurami obowiązującymi w placówce  

 i zobligowani do ich bezwzględnego przestrzegania. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA 

1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii COVID-19 

obowiązujące w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie, 

i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń. 

2. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, nauczycieli 

i pracowników w placówce i innych dzieci COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych 

informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników opieki wraz z nauczycielami i dyrekcją, jak 

również ich rodzinami. 

3. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka na zajęcia 

, dowożeniem go do wskazanej wyżej placówki, tym samym na narażenie na zakażenie COVID-19 

jest po mojej stronie. 

4. Nie jestem ja, ani moi najbliżsi domownicy (osoby zamieszkałe pod tym samym adresem) objęci 

kwarantanną, a każdy z domowników jest zdrowy. 

5. W dniu przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze/konsultacje, moje dziecko jest zdrowe. 

Nie ma kataru, kaszlu, gorączki, duszności ani nie wystąpiły  

u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. 

6. W ciągu ostatnich 24 godzin nie wystąpiły u mojego dziecka: gorączka, duszności, katar, kaszel, nie 

miało ono styczności z osobami, które wróciły z zagranicy lub odbywały kwarantannę. 

7. Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy wchodzeniu do szkoły 

i pomiar temperatury w trakcie trwania opieki. Przyjmuję do wiadomości, że dziecko zostanie przyjęte 

na zajęcia tylko z temperaturą do 37 stopni Celcjusza. 

8. Moje dziecko nie będzie przynosiło na zajęcia  żadnych zabawek ani przedmiotów  

z zewnątrz oraz będzie przychodziło codziennie w zmienianych czystych i świeżych ubraniach. 

9. Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami w holu placówki może znajdować się 

maksymalnie 4 osoby . W przypadku, gdy w holu już przebywa maksymalna wskazana w procedurze 

liczba osób będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami. Podczas wejścia do placówki 

konieczne jest posiadanie przez Rodzica maseczki ochronnej i rękawiczek, należy dezynfekować 

ręce. 

10. W przypadku, gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do 

każdorazowego odbierania telefonu od nauczycieli, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z 

wyznaczonego w placówce pomieszczenia do izolacji. 

11. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrekcję placówki. 

12. Zapoznałem się z informacjami udostępnionymi przez Dyrekcję szkoły, w tym  

z informacjami na temat zakażenia COVID-19, najważniejszymi numerami telefonów wywieszonymi 

na terenie placówki dostępnymi dla Rodziców. 

13. Wyrażam zgodę na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych  

w przypadku zarażenia COVID-19. 

 
 
………………..……………………….......……………………                              
     data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW 

NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

w trybie art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

Ja/My niżej podpisany(ni) ………………….………………………...…………………………… 

                          (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

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

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

                                     (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 z późn. zm.), odda Wykonawcy 

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

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

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 
 

do dyspozycji niezbędne zasoby, o których mowa w punkcie 5.2* SWZ zgodnie z wymaganiami 

określonymi w punkcie 6.3. SWZ, tj.: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu jest następujący:  

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

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego jest następujący:   

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

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego jest 

następujący:   

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

 

Uwaga: W przypadku korzystania z doświadczenia przez więcej niż jedną firmę, powyższe 

zobowiązanie jest drukiem do wielokrotnego wykorzystania 

 

 

 

 

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

(miejsce i data złożenia oświadczenia)                                                  (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
                do składania  oświadczeń woli  

             w imieniu podmiotu  
    oddającego do dyspozycji zasoby) 

 


