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Księżyno, 22 listopada 2022 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
      w Juchnowcu Kościelnym 

          Księżyno, ul. Alberta 2   
              16-001 Kleosin 

 

 

26.1.2022  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej progów 

unijnych wskazanych w art. 3 ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.  

 

Świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych  

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu 

zamieszkania podopiecznego. 

 

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  

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym 

Księżyno, ul. Alberta 2   

16-001 Kleosin 

tel. (85) 6632391                     

e-mail: pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl 

https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/ 

Godziny urzędowania: poniedziałek: 9:00 – 17:00, wtorek – piątek: 7:30 – 15:30  

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie:  

https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne   

 

Zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia 

bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia o charakterze jawnym będą 

udostępniane na stronie internetowej:  

https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne  

mailto:pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl
https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/
https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne
https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne
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II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez 

negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą pzp” lub „Pzp” oraz przepisów 

wykonawczych, wydanych na jej podstawie, w szczególności: rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie podmiotowych 

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

wykonawcy oraz rozporządzenia 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 konkursu (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

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

art. 3 ustawy pzp. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Z uwagi na charakterystykę przedmiotu zamówienia nie ma możliwości podziału zamówienia na 

części. Usługi opiekuńcze wykonane powinny zostać wykonane w całości przez jeden zespół 

opiekunów, celem uzyskania właściwego rezultatu. Podział zamówienia na części nie jest także 

uzasadniony ekonomicznie, tj. podział nie zapewni zmniejszenia kosztu usług opiekuńczych. 

Ponadto podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi, 

organizacyjnymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania 

działań różnych zespołów opiekunów mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu 

zamówienia poprzez nie właściwe wykonanie zamówionych usług opiekuńczych .  

Należy mieć na uwadze, że celem wprowadzenia obowiązku podziału zamówień na części jest 

zwiększenie udziału sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień 

publicznych. W niniejszym postępowaniu brak podziału zamówienia na części nie skutkuje brakiem 

możliwości złożenia oferty przez małych i średnich przedsiębiorców. Całość zamówienia jest 

dostosowana do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw - podział na części nie służył temu, by 

wielkość poszczególnych zamówień lepiej odpowiadała możliwościom tego rodzaju przedsiębiorców. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

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

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców o 

których mowa w art. 94 ustawy pzp. 

8. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp nakłada wymagania związane z realizacją 

zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia tj.: osoby wykonujące wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie 

wykonania przedmiotu zamówienia. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem usług opiekuńczych, czyli osób posiadające kwalifikacje 

wymagane przez obowiązujące przepisy i mające wykonywać usługi opiekuńcze, jeżeli wykonanie 

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

26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 

Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy również sytuacji, w której 

wykonawca lub Podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).  

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp: 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy oświadczenie 

zawierające w szczególności – dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
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zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższy 

obowiązek Wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie 

Zamawiającego, w wyznaczonym terminie – nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu oświadczenie, potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia, 

w celu weryfikacji, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami 

wskazanymi przez Wykonawcę.  

Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 2: Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, stosownie do zapisów zawartych 

w załączniku Nr 11 do SWZ – Projekt postanowień umowy. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego, polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp. 

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

w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp. 

11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

12. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 

13. Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy pzp informuje, że na sfinalizowanie 

zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 190 000,00 PLN 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego, 

świadczone dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym. 

 
Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób 

wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych wynikających m.in. z rodzaju ich schorzenia. 
Usługi opiekuńcze obejmują w szczególności: 
a) pielęgnację i terapię zaleconą przez lekarza; 

a) zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób wymagających opieki; 

b) dokonywanie zakupów, przygotowanie i podawanie posiłków podopiecznemu; 

c) załatwianie spraw osobistych i urzędowych podopiecznego; 

d) podstawową opiekę higieniczno-sanitarną; 

e) pomoc w utrzymywaniu więzi ze środowiskiem; 

f) usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie; 

g) inne czynności wynikające z potrzeb stwierdzonych w miejscu zamieszkania klienta. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.  

3. CPV:  

85100000-0 Usługi ochrony zdrowia 
85300000-2 Usługi pracy społecznej i podobnej 
 

4. Rozwiązania równoważne: 

1) W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarto znaki towarowe, patenty lub 

pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane 

przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający wskazuje kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności: nie dotyczy; 

2) W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, 

specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 

pkt 2 oaz ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; 
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3) Wykonawca zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych 

środków dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy pzp, że proponowane rozwiązania 

w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

4) W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności 

lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w art. 104-106 ustawy pzp, że obiekt budowlany, dostawa lub 

usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez 

Zamawiającego. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jak od  

dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

Powyższe zapis wynika z faktu, iż Zamawiający zabezpiecza środki finansowe na sfinansowanie 
przedmiotowego zamówienia na rok budżetowy 2023. 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy pzp  

oraz zapisami działu VII SWZ nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, określone przez Zamawiającego. 

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

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

nie dotyczy. 

b)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające 

spełnienie warunku. 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej (wszystkie części postępowania): 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie  potwierdzające 

spełnienie warunku. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi zbliżone 

do przedmiotu zamówienia, obejmujące swym zakresem usługi opiekuńcze o wartości nie 

mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda; 

- osoby (co najmniej 4) skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług opiekuńczych, posiadają odpowiednie 

uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane odrębnymi przepisami w tym koordynatorem 

opiekunów posiadającym doświadczenie obejmujące swym zakresem koordynację dwóch usług 

opiekuńczych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające 

spełnianie warunku. 

W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 

przynajmniej jeden z Wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie. 

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW  
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie: 

a) art. 108 ust. 1 ustawy pzp 
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b)  art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy pzp: 

 który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 

108 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności 

 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; 

c) 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 (Dz. U.  poz. 835). 

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

i 5  oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie 

przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy pzp. 

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 

ustawy pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy pzp. 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit a 

ustawy pzp. 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA – PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 

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

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

- zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 4 do SWZ. 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią wstępne potwierdzenie, ze Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

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

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują: 

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o 

których mowa w Rozdziale VI SWZ: 

a) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 275) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, 

ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej – Załącznik nr 5 do SWZ; 
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b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4, sporządzone nie wcześniej niż 3 

miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez 

zamawiającego, Załącznik Nr 6 do SWZ; 

2) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w Rozdziale V SWZ:  

a) Wykaz usług, zbliżonych do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech 

lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 

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

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

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów 

– oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ; 

b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

pracami projektowymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – Załącznik  nr 8 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1) lit b), składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza 

likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest 

zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 

złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym 

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.  

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 

ustawy  Pzp  (oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 4 i 5 do SWZ) 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. 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. 
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10. W zakresie nieuregulowanym ustawą pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia 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 r. 

poz. 2452). 

VIII. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  

IX. PODWYKONASTWO 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenia dotyczące podwykonawców. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z  powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z  odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 3, potwierdza, że stosunek 

łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych 

zasobów oraz określa w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
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b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie 

przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 

pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6. 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. 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub 

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

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby . 

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

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 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 VII SWZ. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który 

polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot 

ten nie ponosi winy. 

XI. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zwarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że 

w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do 

stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka 

korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik pozostałych. Oferta powinna być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o 

których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 

potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wskazane wyżej 

warunki udziału w postepowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli jeden z wykonawców spełni 

warunek samodzielnie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w przypadkach o których mowa w art. 

117 ust. 2 i 3 ustawy pzp dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie z którego wynika, które 

usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ. 
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XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE WYJASNIEŃ TREŚCI SWZ 

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

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, 

z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie pzp, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji 

elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, 

.doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ składa 

się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w 

zakresie złożenia oferty oraz oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp  odbywa 

się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Natomiast składanie przez Wykonawcę oświadczeń (innych niż w zdaniu pierwszym), wniosków, 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, e-mail:  pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl  

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, o których mowa w ust 3 zdanie drugie, 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). 

5. 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”  

6. 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).  

7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB.  

8. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.  

9. Zamawiający przekazuje link do strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne 

10. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się dopiskiem: 

26.1.2022 Świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego. 

12. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl z dopiskiem: 

26.1.2022 Świadczenie na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznego. 

13. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl
https://www.gops.juchnowiec.gmina.pl/aktualnosci/zamowienia-publiczne
mailto:pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl
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wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio 

ofert.  

14. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 14, zamawiający nie ma 

obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 14, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

17. Zamawiający nie przewiduje zwołania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. 

18. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:  

a) w zakresie przedmiotu zamówienia: Ilona Justyna Skórak;  

b) w zakresie postępowania i zapisów SWZ: Tomasz Puchalski. 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz  

z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 SWZ; 

2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenie o podziale zakresu zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 4 SWZ (jeżeli 

dotyczy); 

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

dotyczy).  

4. 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 

poczty elektronicznej, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  

5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być 

czytelny. 

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 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. 

7. Dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach określeń 

obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 Ustawy z dnia 7 października 1999r. o  języku 

polskim (Dz. U. 2019, poz. 1480 z późn. zm.). 

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

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

9. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  

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

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 



 11 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z 

plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

11. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione 

przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli 

spełnia łącznie 3 warunki:  

1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 

informacja mająca wartość gospodarczą,  
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,  
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

12. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu, w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do SWZ, (załącznik nr 5 i 6 do SWZ - 

jeżeli dotyczy) w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

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

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

14. 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. 

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

wycofać złożonej oferty. 

16. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w 

formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę (osoby) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z 

formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie 

pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione. Przez osobę(y) uprawnioną(e) należy rozumieć 

odpowiednio:  

a) osobę(y), która(e) zgodnie z odpowiednimi przepisami jest(są) uprawniona(e) do składania 

oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Wykonawcy, np. osobę(y) 

wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym); 

b) pełnomocnika lub pełnomocników Wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła(y) osoba(y), o 

której(ych) mowa w lit. a). W przypadku podpisania oferty lub dokumentów do niej załączonych 

przez osobę(y) upełnomocnioną(e), należy pod rygorem odrzucenia oferty dołączyć do niej oryginał 

pełnomocnictwa sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) o której(ych) mowa w 

lit. a). Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnika; 

c) pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W dokumencie 

pełnomocnictwa (oryginał pełnomocnictwa sporządzony w postaci elektronicznej i opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

Wykonawców udzielających pełnomocnictwa) należy wskazać podmiot, który będzie reprezentował 

pozostałych oraz wszystkie pozostałe podmioty, które wspólnie ubiegają się o udzielenie 

zamówienia. Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. 

17. 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. 
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18. Dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w 

języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

19. 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. 

20. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 
a) dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES, 
b) dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. 

21. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia 

odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie jest warunkowany wniesieniem wadium. 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29.12.2022 r. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

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

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

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

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 

XVI.  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 30.11.2022 r. do godziny 12:00. 

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

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. o godzinie 15:30.  

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

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

5. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste  omyłki pisarskie; 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych 

poprawek; 
c) inne omyłki polegające na niezgodności z SWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. Obowiązującym wynagrodzeniem w niniejszym postępowaniu jest wynagrodzenie ryczałtowe,  

o którym mowa w art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1360 z późn. zm.). 

2. Wartość całkowita brutto oferty to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca  wszystkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tak aby zapewnić realizację przedmiotu 

zamówienia na warunkach określonych w dokumentacji oraz SWZ. Cena  podana  na  Formularzu  

Ofertowym  jest  ceną  ostateczną,  niepodlegającą  negocjacji  i wyczerpującą  wszelkie  należności  

Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  związane  z  realizacją przedmiotu zamówienia. 

3. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na 

warunkach określonych w SWZ. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do 

prawidłowej oceny ryzyka i wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość 

roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów 

niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

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

towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą 

miałby obowiązek rozliczyć. W formularzu oferty, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły 

do powstania obowiązku podatkowego; 

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 

d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia 

między Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich. 

7. Cenę w ofercie należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością 

do 1 grosza). 

8. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich cyframi i słownie. 

9. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki 

polegające na niezgodności oferty z dokumentacją zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w 

treści oferty i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, w następujący sposób: 

w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty, ceny jednostkowe, wartości brutto z dokładnością 

większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten 

sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona 

przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując następującą zasadę: 

podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 

grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza. 

10. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 

wykonania zamówienia. 

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 
OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących 

kryteriów oceny ofert:  
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Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium  

(w %) 

1 Cena (C) 60 

2 Doświadczenie koordynatora opiekunów (D) 40 

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o kryteria wskazane w pkt 1.  

3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny 

ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.  

4. Punkty za kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:  

C = (Cn/Cb) x 60 pkt 

gdzie,  

C- ilość punktów za kryterium cena,  

Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych (stawka ryczałtowa brutto za godzinę 

świadczonych usług opiekuńczych). 

Cb – cena oferty badanej (stawka ryczałtowa brutto za godzinę świadczonych usług 

opiekuńczych).  

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po 

matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik 

powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Punkty za kryterium „Doświadczenie koordynatora”  (D) zostaną przyznane w skali:  

D= doświadczenia osoby, skierowanej do realizacji niniejszego zamówienia jako opiekuna 

posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane odrębnymi przepisami, 
która koordynowała 2 usługi opiekuńcze o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda.  

-   0 pkt. 

D= doświadczenia osoby, skierowanej do realizacji niniejszego zamówienia jako opiekuna 

posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane odrębnymi przepisami, 

która koordynowała 3 usługi opiekuńcze o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda.  
-   20 pkt. 

D= doświadczenia osoby, skierowanej do realizacji niniejszego zamówienia jako opiekuna 
posiadającego odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe wymagane odrębnymi przepisami, 

która koordynowała 4 i więcej usług opiekuńczych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto 
każda. -   40 pkt. 

Wykonawca w formularzu ofertowym jako doświadczenie koordynatora winien wskazywać jedynie 

usługi opiekuńcze (zakończone) do dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym usług opiekuńczych obecnie 

wykonywanych (nie zakończonych) w dniu w którym upływa termin składania ofert, Zamawiający 

nie uwzględni ich jako doświadczenia koordynatora. 

W przypadku braku wskazania przez wykonawcę w ofercie doświadczenia koordynatora 

skierowanego do realizacji zamówienia, Zamawiający przyjmie, że skieruje on osobę, która 

koordynowała 2 usługi opiekuńcze o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda, tym 

samym przyzna 0 pkt. 

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skierowania osoby która koordynowała więcej niż 4  

usługi opiekuńcze o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto każda, Zamawiający przyzna 40 

pkt.  
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Doświadczenie koordynatorów nie sumują się tj. w przypadku, gdy Wykonawca w formularzu 

ofertowym wskaże więcej niż jednego koordynatora, będzie on zobowiązany do wskazania 

doświadczenia dla każdego koordynatora osobno. Zamawiający przyzna punkty w ilości 

odpowiadającej koordynatorowi o największym doświadczeniu z pośród wskazanych w ofercie 

koordynatorów. 

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia koordynatora o zadeklarowanym doświadczeniu 

przez cały okres realizacji zamówienia.  

Za kryterium „doświadczenie koordynatora”  oferta może otrzymać maksymalnie 40 pkt. 

6. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zamówienia zostanie uznana oferta, która otrzyma 

największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru: 

Przyznana ilość punktów = C + D 

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca 

najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert, o których mowa w pkt 1. Punkty oblicza się  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

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

przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera 

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

oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z 

najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o 

którym mowa w zdaniu drugim, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 

złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę 

lub koszt. 

XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO  

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SWZ oraz, która została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert.  

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty; 

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o powodach odrzucenia ofert; 

3) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie postanowień umowy, stanowiącym 

załącznik nr 11 do SWZ.  

4. Wykonawcy występujący wspólnie powinni, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. 

5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o 

wszelkich ewentualnych formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. 

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

od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

7. 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. 

8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 

podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 

wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XIX SWZ. 

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

Zamawiającego. 
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XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
Zamawiający nie nakłada wymagań w zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA I WZÓR UMOWY 
1. Projektowane postanowienia umowy stanowi załącznik nr 11 do SWZ. W projekcie umowy 

Zamawiający określił istotne warunki umowy, a w szczególności terminy, warunki płatności, odsetki i 

kary umowne oraz inne postanowienia, w tym warunki zmiany treści umowy, w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 ustawy pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach 

umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wskutek zmiany stawki podatku od towarów  

i usług [VAT]. Zmiana ustawowej wysokości podatku VAT powoduje odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia od daty wprowadzenia zmiany. Naliczenie podatku VAT w nowej wysokości 

dopuszcza się tylko od wynagrodzenia za tę część umowy realizowaną po dniu wejścia w życie 

przepisów ustalających zmiany stawki VAT. W przypadku zmiany stawki podatku VAT 

wynagrodzenie brutto pozostałe do końca realizacji umowy – może ulec zmianie o wartość tego 

podatku i wymaga sporządzenia aneksu do umowy w formie pisemnej. 

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

4. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych 

polskich [PLN]. 

5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 

w ofercie. 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCOM 
1. Wykonawcom przysługują środki odwoławcze przewidziane w Dziale IX – Środki ochrony prawnej, 

ustawy pzp. 

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może 

ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy pzp.  

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 

lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 

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

Przedsiębiorców. 

XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W sprawach nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy 

Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

2. Przywołane w SWZ Załączniki stanowią jej integralną część.  

 

XXIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o 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 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie ul. Alberta 2, 16-061 Kleosin,  

tel. tel. 85 66 32 39, e-mail: pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl 

mailto:pomoc@gops.juchnowiec.gmina.pl
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2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: iodo@gops.juchnowiec.gmina.pl lub wysyłając pismo na adres: Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin. Dodatkowe 

informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z wdrożeniem RODO 

dostępne są w treści dokumentu „Polityka bezpieczeństwa”.  

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

związanym z przedmiotowym 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. 74 ustawy pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 

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

wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 

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

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 

niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

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

(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); 

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

danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); 

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;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

                                                                                   

 

Kierownik GOPS  

                                                                                            w Juchnowcu Kościelnym  

Alicja Baran 
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Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy; 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;  

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 

6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,  

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp; 

7. Załącznik nr 7 - Wykaz usług; 

8. Załącznik nr 8 - Wykaz osób; 

9. Załącznik nr 9 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 

10. Załącznik nr 10 – Oświadczenie dotyczącego wskazania usług wykonywanych przez poszczególnych 

Wykonawców; 

11. Załącznik nr 11 – Projektowane postanowienia umowy. 

 

12. Załącznik nr 11 – Projekt postanowień umowy. 


