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Nr postępowania: KIS.2612.8.2022 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

UL. POCZTOWA 11 

11-400 KĘTRZYN 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 

3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – dalej 

Pzp. na usługi społeczne pn. 

 

„USŁUGI SPOŁECZNE - UDZIELENIE SCHRONIENIA” 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

 Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:   

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KĘTRZYN 2022 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

ul. POCZTOWA 11, 11-400 KĘTRZYN 

Tel.: (89) 751-29-01 

NIP: 742-104-49-55  

adres e-mail: mopsketrzyn@miastoketrzyn.pl 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 

wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku godz. 7:00-15:00 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                       

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 

2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                      

w   Kętrzynie, ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn; 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16  

z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp” w celu związanym z postępowaniem  o udzielenie zamówienia 

publicznego. Po ustaniu celu pierwotnego dane będą przetwarzane w celach archiwalnych, 

kontrolnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami szczególnymi. 

W przypadku zawarcia umowy – dane będą również przetwarzane w celach wypełniania 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, 

archiwizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. właściwymi przepisami szczególnymi.  

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

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; dane mogą 

zostać również powierzone tzw. podmiotom przetwarzającym na podstawie odpowiednich 

instrumentów prawnych (np. firma hostingowa, informatyczna, z zakresu ochrony danych 

osobowych), a także udostępnione podmiotom, które zwracają się o udostępnienie danych w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej; organom władzy publicznej oraz podmiotom 
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wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,                   

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 

4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego 

nienaruszalność, jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez 

cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan: 

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

 W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 75 ustawy Pzp).  

 W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 RODO 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 RODO (74 ust. 3 ustawy Pzp)  

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

osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z tego uprawnienia: 

 nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą 

postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym                     

z ustawą (zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy Pzp);  

 nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (zgodnie z art. 76 

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. 

c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych 

w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

 osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest 

podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
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 dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

 dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego                     

z przepisów prawa; 

d) 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*. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania (art. 19 

ust. 3 ustawy Pzp);  

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą 

lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

 zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania 

danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 

osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 

osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem; 

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

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

RODO. 

8. 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. 

 

Informacje dodatkowe z art. 14 RODO – obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, 

których dane są przekazane zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał  w celu ubiegania się    

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 
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Źródło pozyskania danych oraz kategorie tych danych:  

Może zdarzyć się, że przetwarzamy Pani/Pana dane pomimo, iż nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od 

Państwa wyjaśniamy, iż dane te zostały pozyskane od drugiej strony umowy (czyli podmiotu,                      

z którym Pan/Pani współpracuje), która to wskazała Panią/Pana (np. w ofercie / umowie) jako osobę 

uprawnioną do reprezentacji, kontaktu czy realizacji zamówienia. 

Administrator danych może przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych – dane zwykłe takie 

jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne podstawowe dane podane tylko                              

w niezbędnym zakresie do przedłożenia oferty, zawarcia/realizacji umowy. 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane będą przetwarzane również w prawnie uzasadnionym interesie, o którym mowa w art.             

6 ust. 1 lit. f RODO, w celu należytego przebiegu postępowania, a później zawarcia i realizacji 

pomiędzy stronami umowy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 

Pozostałe wymagane przez prawo informacje, znajdują się powyżej, w punktach 1 – 7.  

 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać informacje związane z przetwarzaniem danych 

osobowych - osobom fizycznym, których dane osobowe zamieszcza w ofercie lub w inny sposób 

udostępnia Zamawiającemu.  

______________________ 

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

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

innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 359 pkt 2 Pzp w trybie podstawowym 

bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

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

w art. 3 ustawy Pzp. z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 Pzp. z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, 
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które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

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

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

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.  

9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy oraz Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiącymi odpowiednio Załącznik nr 5 oraz Załącznik nr 2 do SWZ. 

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

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

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca    

w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn.  

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części, tj.: 

1) Część 1 - udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku 

dla 6 osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn; 

2) Część 2 - udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku 

dla 4 osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn; 

3) Część 3 - udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni 

dla 1 osoby bezdomnej z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn; 

4)  Część 4 – udzielenie schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w ogrzewalni 

dla 2 osób bezdomnych z terenu Gminy Miejskiej Kętrzyn. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać ofertę na jedną, 

kilka lub wszystkie części zamówienia. 

4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

5311000-2 Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe; 

85312000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych.  

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8.  

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu 

Zamówienia.  
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8. Wykonawca podczas realizacji zamówienia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych ministerstw w zakresie COVID-19 na czas 

pandemii. 

V. PODWYKONAWSTWO 

1.  Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia zgodnie z art. 121 pkt 1 ustawy Pzp. 

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy (01.01.2023r.– 31.12.2023r.) 

2. Wynagrodzenie będzie miało charakter miesięczny. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację przedmiotu zadania nastąpi na podstawie 

comiesięcznych faktur. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium przez Wykonawcę. 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

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

warunki udziału w postępowaniu.  

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.  

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

wynika to z odrębnych przepisów: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że jest zarejestrowany                    

w rejestrze domów pomocy społecznej prowadzonym przez właściwy miejscowo urząd 

wojewódzki.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100 000 zł. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) dotyczy części nr 1 zamówienia - dysponuje osobami, które będą uczestniczyły 

w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, spełniającymi minimalne standardy 

schroniska dla osób bezdomnych, zgodnie z art. 48a ust 2g ustawy z dnia 12 marca 2004 
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roku o pomocy społecznej (t.j., Dz. U. z 2021 r. poz. 2268), z zastrzeżeniem treści art. 4 

ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 700), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (...) schroniska dla 

osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (...) schroniska dla osób 

bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.).  

Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

b) dotyczy części nr 2 zamówienia dysponuje osobami, które będą uczestniczyły                               

w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, spełniającymi minimalne standardy 

schroniska dla osób bezdomnych, zgodnie z art. 48a ust 2h ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (t.j., Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) z zastrzeżeniem treści art. 4 

ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 700), tj. podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (...) schroniska dla 

osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (...) schroniska dla osób 

bezdomnych, do dnia 31 grudnia 2022 r.).  

Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

c) dotyczy części nr 3 zamówienia - dysponuje osobami, które będą uczestniczyły  

w wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, spełniającymi minimalne standardy 

noclegowni dla osób bezdomnych, zgodnie z art. 48a ust 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 

roku o pomocy społecznej (t.j., Dz. U. z 2021 r. poz. 2268) z zastrzeżeniem treści art. 4 

ustawy z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 700), tj. Podmioty prowadzące w dniu wejścia w życie tej ustawy (...) noclegownie dla 

osób bezdomnych, niespełniające standardów określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 48a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, są obowiązane dostosować do tych standardów (...)). 

Wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

d) Dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia - wykonał min. jedną usługę udzielania schronienia 

dla min. 10 osób bezdomnych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem 

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

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

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

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                               
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o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumentem 

potwierdzającym spełnienie tego warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych 

usług stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.  

e) Dotyczy części nr 3 zamówienia - wykonał min. jedną usługę udzielania schronienia dla 

min.: 1 osoby - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny                            

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumentem 

potwierdzającym spełnienie tego warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych 

usług stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.  

f) Dotyczy części nr 4 zamówienia - wykonał min. jedną usługę udzielania schronienia dla 

min.: 1 osoby - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 

przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumentem 

potwierdzającym spełnienie tego warunku będzie wykaz wykonanych lub wykonywanych 

usług stanowiący załącznik nr 4 do SWZ.  
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – 

dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

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

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy                          

w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postępowania się wyklucza Wykonawcę: 

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

 udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 

Kodeksu karnego,  

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

 o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 

ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,  

 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,  

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

mające na celu popełnienie tego przestępstwa,  

 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),  

 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,  

 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 
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przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony 

określony w przepisach prawa obcego;  

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt a;  

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną                

o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca 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;  

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

e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że 

wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji,  

w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 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;  

f) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, 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. 

2) oraz art. 109 ust 1 pkt. 4, 5, 7 Pzp. 

a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami 

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 

gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 

wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury; 

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

uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 

rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 

jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 
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c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał 

lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy 

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

wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

3) Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.  

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 

lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 7 i 8 jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 PZP. 

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (tj. Dz. U. z 2022 r., póz 835), zwanej dalej UPWAU, z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na 

listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU; 

2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 

beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU; 

3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 

2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 

24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UPWAU. 

4. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. 

5. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 UPWAU, Zamawiający 

odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. 

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
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WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) ORAZ 

PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODWE. 

 

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

oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP) o spełnianiu warunków udziału                   

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie                      

z Załącznikiem nr 9 do SWZ; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału                    

w postępowaniu. 

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w ust. 4 

i 5, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia. 

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

Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji 

zawartych w złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, a ponadto: 

1) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

2) oświadczenia Wykonawcy o wpisie do rejestru domów pomocy społecznej właściwego 

miejscowo województwa. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ.  

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy (na wezwanie) w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu obejmują: 

1) W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:  

a) oświadczenie o dysponowaniu osobami odpowiedzialnymi za realizacje przedmiotu 

zamówienia–wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ. 

b) wykaz usług – dotyczy warunku udziału w postępowaniu opisanego w rozdziale  

VIII ust. 2 pkt 4 lit. d-f. Wzór wykazu usług stanowi załączniki nr 4 do SWZ. 

2) W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze 

wskazaniem sumy gwarancyjnej, tj. nie mniej niż 100.000,00 zł oraz kopią 

potwierdzenia opłaty składki z tytułu tego ubezpieczenia - w celu potwierdzenia 

spełniania przez Wykonawcę warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  
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5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

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

złożenia. 

6. 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. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może 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 wskazał w oświadczeniu, 

o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.  

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

Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość        

i aktualność.  

9. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, składa się w formie 

elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony 

w przepisach wydanych na podstawie art. 70 Pzp.  

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone 

przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie.  

11. W zakresie nieuregulowanym Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu 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.  

11. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych: 

1) oświadczenie składane wraz z ofertą w celu zdobycia dodatkowych punktów w kryterium 

„Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi”, którego wzór 

stanowi załącznik nr 3 do SWZ, 

12. Wykonawca składa wymienione w ust. 11 pkt 1 przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą               

w sposób wymieniony w rozdziale XI. 

13. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 
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XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA 

FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację zamówienia.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (wzór stanowi załącznik nr 9 do 

SWZ); 

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

(jeżeli dotyczy).  

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

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

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

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

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

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

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.  

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

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

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

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

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

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

powinien być czytelny. 

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

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

Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 

udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie               

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

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

oferty lub wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj 

ofertę”. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające 

umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz                              

z tłumaczeniem na język polski. 

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

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

14. Zamawiający zaleca, aby w odniesieniu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego stosować 

niniejsze zasady: 

1) ofertę należy sporządzić w języku polskim, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, 

tekstowo-graficzne lub multimedialne Zamawiający zaleca przede wszystkim stosowanie 

formatu danych .pdf, 

2) dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się, w miarę możliwości, konwertować do 

formatu .pdf, 

3) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu  

4) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formacie PAdES, 

5) w przypadku składania dokumentów w formacie innym niż .pdf (np. .doc, .docx), zaleca się 

stosować podpis w formacie XAdES o typie ZEWNĘTRZNYM. W takim wypadku należy 

przekazać Zamawiającemu plik z podpisywaną treścią oraz plik z rozszerzeniem XAdESo tej 

samej nazwie (2 pliki). 

14. Podpis kwalifikowany wykorzystywany przez Wykonawcę do podpisywania wszelkich plików 

musi spełniać wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na 

rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku. 

15. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenie wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp, służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi 

maksymalnie 5 MB. 

16. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów, np. osobistym 

i kwalifikowanym, może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. 

17. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie 

informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, uzasadniając jednocześnie fakt zastosowania klauzuli tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Do skutecznego objęcia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa 

wymagane jest, aby Wykonawca uzasadnił, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę, 

przedstawiając przesłanki wskazujące zasadność poczynionego zastrzeżenia. W tym celu 
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Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty (informacje objęte klauzulą tajemnicy 

przedsiębiorstwa) oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną 

tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić w osobnym pliku podpisanym kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie dołączy do oferty uzasadnienia objęcia informacji tajemnicą 

przedsiębiorstwa lub nie wykaże zasadności uznania danej informacji za tajemnicę 

przedsiębiorstwa (nie wykaże, że informacje  objęte tajemnicą przedsiębiorstwa nie są i nie 

były ujawnione do wiadomości publicznej oraz nie wykaże jakie podjął niezbędne działania               

w celu zachowania ich poufności), Zamawiający uzna, iż zastrzeżenie informacji było 

nieskuteczne i odtajni zastrzeżoną część oferty bez dokonywania oceny zasadności objęcia 

informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji, stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca dołącza do jawnej części oferty. Wykonawca, który 

składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawierające informacje objęte tajemnicą 

przedsiębiorstwa, zobowiązany jest do złożenia powyższego oświadczenia w dwóch osobnych 

plikach, tj. oświadczenie, którego zawartość jest jawna (możliwa do udostępnienia) oraz 

oświadczenie z zastrzeżonymi informacjami oraz dołączyć uzasadnienie objęcia informacji 

klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. 

18. Pouczenie o sposobie sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania               

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) oferty, oświadczenie, o którym mowa w § 19 ust. 6 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, 

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); 

2) informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 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, o których mowa w § 15 SWZ;  

3) 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                  
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w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 

pliku;  

4) podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

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

polski;  

5) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca jako dokument 

elektroniczny, przekazuje się ten dokument;  

6) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym 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 pkt 6, dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie 

do reprezentowania - Wykonawca,   

b) przedmiotowych środków dowodowych – Wykonawca,  

c) innych dokumentów - Wykonawca;  

8) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej 

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, przedmiotowe środki dowodowe 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, przedmiotowe środki dowodowe nie 

wystawione 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 pkt. 11, dokonuje w przypadku:  
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a) podmiotowych środków dowodowych –Wykonawca,   

b) przedmiotowego środka dowodowego – Wykonawca, 

c) pełnomocnictwa – mocodawca;  

13) poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,  

o którym mowa w pkt. 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;  

15) w przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe lub inne 

dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały 

wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, przekazuje się 

uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu;  

16) uwierzytelniony wydruk, o którym mowa w pkt. 15, zawiera w szczególności identyfikator 

dokumentu lub datę wydruku, a także własnoręczny podpis Wykonawcy, potwierdzający 

zgodność wydruku z treścią dokumentu elektronicznego;  

17) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, 

wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości;  

18) dokumenty elektroniczne w postępowaniu muszą spełniać łącznie następujące wymagania:  

a) być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i 

powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na 

informatycznym nośniku danych,   

b) umożliwić prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez 

wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,   

c) umożliwić prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,  

d) zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu 

zapisanych informacji. 

XII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

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

Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  
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2. Cena ofertowana brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami 

umowy określonymi w niniejszej SWZ.  

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

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

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

miejsc po przecinku.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.  

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

w trakcie realizacji zamówienia.  

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

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

i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub 

kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów       

i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Określenie ceny ofertowej zastosowaniem 

nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd                 

w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się ustawowe przesłanki 

omyłki.  

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

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

u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy usługi, której świadczenie będzie prowadziło do powstania obowiązku 

podatkowego; 

3) wskazania usługi objętej obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku; 

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

miała zastosowanie.  

9. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich 

(PLN).  

10. Wysokość odpłatności będzie mogła ulec pomniejszeniu, jeżeli osoba bezdomna nie będzie 

przebywać w miejscu schronienia przez okres pełnego miesiąca. Wysokość odpłatności ustala 

się za każdy dzień pobytu.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia się co miesiąc, tj. w terminie do 5 dnia każdego 

następnego miesiąca. 

12. Założenia do fakturowania/rachunku:  

nabywca: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11; 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-

13-31,  
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odbiorca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Pocztowa 11; 11-400 

Kętrzyn. 

13. Zapłata wynagrodzenia nastąpi, w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku w siedzibie Zamawiającego.  

XIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Zamawiający ocenia najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert 

nie podlegających odrzuceniu.  

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując 

im odpowiednio wagi punktowe (dotyczy wszystkich części zamówienia): 

1) Kryterium – Cena” (C) – waga 40 pkt.  

2) Kryterium „Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi” (D) – 

waga max. 30 pkt. 

3) Kryterium „Odległość miejsca realizacji przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego” 

(O) – waga max. 30 pkt.  

3. W kryterium „Cena” punkty przyznane zostaną w następujący sposób: 

Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę otrzyma 40 punktów, natomiast pozostali 

Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: 

                      cena najniższa brutto* 

C =------------------------------------------------ x 40 pkt 

                 cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

b) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” (C) będzie oferowana łączna cena brutto 

podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1. 

c) Cena oferowana brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie                        

w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. W kryterium „Doświadczenie pracownika socjalnego w pracy z osobami bezdomnymi” (D) 

zamawiający będzie oceniał doświadczenie osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu 

zamówienia w następujący sposób: 

a) brak pracownika socjalnego/osoby zatrudnionej – 0 pkt, 

b) doświadczenie do 1 roku – 10 pkt, 

c) doświadczenie powyżej 1 roku do 2 lat (włącznie)– 20 pkt, 

d) doświadczenie powyżej 2 lat– 30 pkt.  

Doświadczenie będzie badane na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. 
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5. W kryterium „Odległość miejsca realizacji przedmiotu zamówienia od siedziby Zamawiającego” 

(O) punkty zostaną przyznane w następujący sposób: 

a) od 50 km (włącznie) - 30 pkt.  

od 51 do 100 km (włącznie) – 20 pkt.  

od 101 do 150 km (włącznie) - 10 pkt.  

powyżej 151 km - 0 pkt. 

b) Zamawiający oceni oferty wg wskazań GoogleMaps dla drogi pokonywanej samochodem od 

siedziby zamawiającego do miejsca realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie 

oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego. 

6. Ocena ofert będzie ostatecznie wyliczana według wzoru: OCENA = C + D+O 

7. Maksymalna liczba punktów w kryterium „cena”, „doświadczenie” i „odległość”. 

8. Zamawiający ocenia ofertę do dwóch miejsc po przecinku. 

9. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku 

oceny ofert. 

10. Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu, a także zamieści te informacje na stronie prowadzonego postępowania pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

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

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży oświadczenia/zaświadczenia o niekaralności 

opiekunek/opiekunów przedstawionych w ofercie, jako osoby, które realizować będą przedmiot 

zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej                            

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie 

niższą niż 100.000,00 zł przez cały czas trwania umowy. Wykonawca przedłoży kopię polisy,  

w dniu zawarcia umowy. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku 

posiadania ubezpieczenia w czasie realizacji umowy, Zamawiający dokona ubezpieczenia na 

koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się do zwrotu 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

XV.  INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY 

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

na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ (część I-III 

zamówienia) oraz załącznik nr 10 do SWZ (część IV zamówienia). 

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

zawartym w ofercie. 

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

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ (część I-III zamówienia) oraz załącznik nr 10 do SWZ (część IV 

zamówienia). 

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

pisemnej. 

XVI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

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

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

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

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do 

realizacji którego te zdolności są wymagane.  

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

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

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

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

zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  

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

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

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

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

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on                     

w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XVI ust. 3 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

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

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

w Rozdziale X SWZ. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 02.12.2022 roku 

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

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez 

niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 

przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

XVIII. SPSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 15.11.2022 roku do godziny 11:00 

2. Wykonawca, celem złożenia oferty, pobiera edytowalną wersję formularza oferty ze strony 

internetowej Zamawiającego stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym oświadczeniem wstępnym, skompresowaną 

do jednego pliku archiwum.zip za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPORTALU do dnia 15.11.2022 r. do 

godziny 11:00. 
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4. Proces szyfrowania ma miejsce bezpośrednio na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.  

Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPORTALU 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście 

wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. Po 

wejściu w jego szczegóły odnaleźć przycisk umożliwiający szyfrowanie i zaszyfrować. System 

miniPORTAL automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował 

ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku. 

5. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, przy użyciu którego 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę i załączniki do oferty 

za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionych również na miniPORTALU. Sposób wycofania oferty oraz adekwatnie 

załączników do oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPORTALU.  

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

wycofać złożonej oferty. 

8. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

9. Otwarcie ofert nastąpi poprzez wczytanie elektronicznych formularzy oferty mini portalu w dniu 

15.11.2022 r. o godzinie 12:00. 

10. Otwarcie ofert następuje poprzez zalogowanie się na miniPORTALU, wejście w menu 

DESZYFROWANIE i wybranie pliku do odszyfrowania. System miniPORTAL zweryfikuje do 

którego postępowania zaszyfrowana została oferta i ją odszyfruje. 

11. W przypadku awarii miniPORTALU, która uniemożliwia otwarcie ofert w terminie określonym 

w Rozdziale XVIII pkt 9 SWZ, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.                  

W takim przypadku, Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

12. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

13. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub 

nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

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

i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu                       

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

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

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

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

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość   

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

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

Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

12. 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., 
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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. 

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XX.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 

Załącznik nr 2 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. doświadczenia pracownika 

Załącznik nr 4 Wykaz usług 

Załącznik nr 5 Wzór umowy schroniska (część I-III zamówienia) 

Załącznik nr 6 

Załącznik nr 7 

Załącznik nr 8 

Załącznik nr 9 

 

Załącznik nr 10 

Oświadczenie o grupie kapitałowej 

Oświadczenie o wpisie do rejestru domów pomocy społecznej 

Oświadczenie o dysponowaniu osobami  

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu 

Wzór umowy (część IV zamówienia) 

 

Zatwierdzam: 

Katarzyna Hoszkiewicz 

                                                                                                                                (Kierownik Zamawiającego) 
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