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CZĘŚĆ I SWZ
I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: Centrum Usług Społecznych w Gminie
Tryńcza (jednostka organizacyjna Gminy Tryńcza)

2.

Tel: 16 642 17 32; e-mail: custryncza@wp.pl

3.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia: www.bip.tryncza.eu

II.

SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ I DEFINICJI

1.

Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Zamawiający – podmiot wskazany w pkt I SWZ.

3.

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia.

4.

Cena ofertowa (oferty) – cena za wykonanie całości obowiązków składających się na
przedmiot zamówienia zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył ofertę, przy czym jest to
cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o
cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby
niebędącej przedsiębiorcą.

5.

Projekt - Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” nr projektu:
POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20, nr umowy: POWR.02.08.00-00-0058/20-00
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III.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym, o którym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – w dalszej części określanej jako „Ustawa Pzp” lub „Ustawa”.

2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.

3.

Postępowanie oznaczone jest znakiem: CUS.1.2021. Zaleca się, by Wykonawcy powoływali się
na podane oznaczenie we wszystkich kontaktach z Zamawiającym dotyczących Postępowania.

4.

Składając swoją ofertę Wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki realizacji
zamówienia określone w SWZ wraz ze wszystkim załącznikami stanowiącymi jej integralną
część.

5.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

6.

Zamawiający informuje, że może unieważnić Postępowanie, jeżeli środki publiczne, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną mu
przyznane.

7.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne
dokumenty należy składać w Postępowaniu w języku polskim. Dokumenty sporządzone w
języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Umowa w sprawie
zamówienia zostanie sporządzona w języku polskim.

8.

Postępowanie jest jawne. Nie ujawnia się jednak informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

IV.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WARUNKI WYKONANIA

1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w zakresie:
1) Zadanie 1/Kamień Milowy 1: Opracowanie Planu wdrażania Centrum Usług Społecznych.

2) Zadanie nr 2/Kamień milowy 2: Testowanie CUS: Realizacja Planu Wdrażania CUS
i świadczenia usług społecznych oraz monitoring przebiegu testowania.
3) Zadanie 3/Kamień Milowy 3: Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia
usług społecznych po uwzględnieniu wniosków z monitoringu działań.

4) Zadanie 4/Kamień Milowy 4: Przegląd Działań projektowych oraz wypracowanie
wniosków z realizacji Planu Wdrażania CUS, w tym pakietów produktów finalnych
powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego.
2.

Przedmiot zamówienia został opisany kodem CPV:
a) 79420000 - Usługi związane z zarządzaniem
b) 85312320-8 - Usługi doradztwa
c) 79 111 000-5 Usługi w zakresie doradztwa prawnego
d) 9311200-9: Usługi przeprowadzania badań ankietowych

4
Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

3.

Opis przedmiotu zamówienia, w tym warunki wykonania oraz finansowania zamówienia
określa pkt XIII Części I SWZ oraz Część II SWZ (PPU), w tym Załącznik nr 1 do PPU – Opis
przedmiotu zamówienia.

4.

Termin realizacji zamówienia: Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do
30.05.2023 R.

V.

PODWYKONAWSTWO

1.

Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań do osobistego wykonania przez Wykonawcę.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.

W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego podmiotu jak za własne. Powierzenie
wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.

3.

Zamawiający żąda wskazania w ofercie, czy zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom i podania firm podwykonawców, jeżeli są już znani.

4.

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych w trakcie realizacji zamówienia, a także do przekazania informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia..

VI.

WYKONAWCY WSPÓLNE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE

1.

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy działający wspólnie. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o zamówienie odpowiadają solidarnie za wykonanie zamówienia.

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w Postępowaniu, albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy.
Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).

3.

Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

VII. ZASADY KWALIFIKACJI PODMIOTOWEJ WYKONAWCÓW
1.

2.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
1.1.

wobec którego nie zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w ust. 2,

1.2.

który spełnia warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w ust. 3.

Zamawiający wskazuje następujące podstawy wykluczenia Wykonawcy z Postępowania:
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2.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1.1.

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

2.1.1.1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.
258 Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. a Ustawy),
2.1.1.2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt
1) lit. b Ustawy),
2.1.1.3. 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 (art. 108 ust 1 pkt 1) lit. c
Ustawy),
2.1.1.4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich
pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego (art. 108 ust 1 pkt 1)
lit. d Ustawy),
2.1.1.5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa (art. 108 ust 1 pkt 1)
lit. e Ustawy),
2.1.1.6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) (art. 108 ust 1 pkt 1) lit.
f Ustawy),
2.1.1.7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego,
przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe (art. 108 ust 1 pkt 1) lit.
g Ustawy),
2.1.1.8. o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 108 ust 1 pkt 1)
lit. h Ustawy),
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
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2.1.2.

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.1.1 (art. 108 ust 1 pkt 2)
Ustawy),

2.1.3.

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności (art. 108 ust 1 pkt 3) Ustawy),

2.1.4.

wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne (art. 108 ust 1 pkt 4) Ustawy),

2.1.5.

jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że
Wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te
oferty lub wnioski niezależnie od siebie (art. 108 ust 1 pkt 5) Ustawy),

2.1.6.

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, 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 2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 108 ust 1 pkt 6) Ustawy).
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2.1.7.

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, 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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art.
109 ust. 1 pkt 1) Ustawy),

2.1.8.

który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:
2.1.8.1. będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni
czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego (art. 109 ust. 1 pkt 2)
lit. a Ustawy),
2.1.8.2. będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny (art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. b Ustawy),
2.1.8.3. wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną (art. 109 ust. 1 pkt 2) lit. c Ustawy),

2.1.9.

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 lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt
7.1.8.1. lub 7.1.8.2. (art. 109 ust. 1 pkt 3) Ustawy),

2.1.10. 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 (art. 109 ust. 1 pkt 4) Ustawy);
2.1.11. 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 (art. 109 ust. 1 pkt 5) Ustawy);
2.1.12. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Ustawy, którego nie
można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy (art. 109 ust. 1 pkt 6) Ustawy);
2.1.13. 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 (art. 109 ust. 1 pkt 7) Ustawy);
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2.1.14. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w
stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109
ust. 1 pkt 8) Ustawy);
2.1.15. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub
próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 9) Ustawy);
2.1.16. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt
10) Ustawy).
2.2. Wykluczenie Wykonawcy następuje:
2.2.1.

w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. a-g i pkt 2) Ustawy, na
okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres
wykluczenia;

2.2.2.

w przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2) i 3) Ustawy, na okres 3 lat
od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został
określony inny okres wykluczenia;

2.2.3.

w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4) Ustawy, na okres, na jaki
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

2.2.4.

w przypadkach, o których mowa w pkt art. 108 ust. 1 pkt 5), art. 109 ust 1 pkt 4),
5), 7) i 9)Ustawy, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą
wykluczenia;

2.2.5.

w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8) Ustawy, na okres 2 lat od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

2.2.6.

w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10) Ustawy, na okres roku od
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.

2.2.7.

w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust.1 pkt 6 –
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1), 2) i 5) lub art. 109 ust. 1 pkt 2) – 5) i 7) -– 10)Ustawy, jeżeli udowodni
Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
2.3.1.

naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;

2.3.2.

wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi
przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami,
w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
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2.3.3.

podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla

zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności:
2.3.3.1. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,
2.3.3.2. zreorganizował personel,
2.3.3.3. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
2.3.3.4. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
2.3.3.5. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań
za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
2.4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 2.3
powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności,
o których mowa w pkt 2.3 powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
2.5. W przypadkach, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 6) Ustawy), przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
zaangażowanie w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci
konkurencji.
2.6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie
postępowania o udzielenie zamówienia.
3.

Zamawiający określanastępujące warunki udziału Wykonawcy w Postępowaniu:
3.1.

Wykonawca musi spełniać warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych do realizacji
zamówienia
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 4 osoby posiadające
odpowiednie doświadczenie i wykształcenie, tj.:

3.1.1. Ekspertads. opracowania i aktualizacji planu wdrażania CUS,posiadającego:
3.1.1.1.

wykształcenie wyższe magisterskie,

3.1.1.2.
doświadczenie w zakresie realizacji projektów dotyczących usług społecznych
w rozumieniu przepis art. 2 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 ro realizowaniu
usług społecznych przez centrum usług społecznych(Dz. U z 2019 r poz. 1818) (tj.
udział w minimum 3 projektach w charakterze eksperta i/lub kadry projektuw
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
3.1.2. eksperta ds. wdrażania modelu CUS,posiadającego:
3.1.2.1.

wykształcenie wyższe magisterskie,

3.1.2.2.
doświadczenie w zakresie realizacji projektów dotyczących usług społecznych
w rozumieniu przepis art. 2 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 ro realizowaniu
usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U z 2019 r poz. 1818) (tj.
udział w minimum 3 projektach w charakterze eksperta i/lub kadry projektu w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
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3.1.3. eksperta ds. badań
3.1.3.1.
wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: dziennikarstwo
i komunikacja społeczna lub socjologia lub politologia lub psychologia lub
kulturoznawstwo lub europeistyka lub nauki o rodzinie lub ekonomia.,
3.1.3.2.
oraz doświadczenie w prowadzeniu badań ankietowych metodą PAPI, CAWI
lub równoważną metodą (minimum 3 badania wraz z opracowaniem wyników
zrealizowane tj. zakończone w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert)
3.1.4. eksperta ds. analizy danych, posiadającego:
3.1.4.1.

wykształcenie wyższe magisterskie

3.1.4.2.
doświadczenie w zakresie realizacji projektów dotyczących usług społecznych
w rozumieniu przepis art. 2 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 ro realizowaniu
usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U z 2019 r poz. 1818) (tj.
udział w minimum 3 projektach w charakterze eksperta i/lub kadry projektu w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert)
4.

Zasady kwalifikacji podmiotowej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
4.1. Wobec żadnego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie mogą
zachodzić podstawy wykluczenia wskazane w ust. 2 powyżej.
4.2. W przypadku warunku określonego w pkt 3.1. dotyczącego zdolności technicznej
i zawodowej Zamawiający wymaga w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, by co najmniej jeden z nich wykazał spełnienie tego warunku.

5.

Zasady kwalifikacji podmiotowej w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w art. 118 Ustawy Pzp:
5.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 3.1. polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków prawnych.
5.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.2. powyżej,
potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5.3.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.3.2. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.3.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
5.4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 2 powyżej.
5.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.7. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym
zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.
6.

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 UstawyPzp i podmiotowych
środków dowodowych określonych w SWZ.

VIII. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIEMA ZŁOŻYĆ
WYKONAWCA ORAZ TERMINIE I FORMIE ICH ZŁOŻENIA
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
1.1.1. Oświadczenie to Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr
2do SWZ.
1.1.2. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający, na dzień składnia ofert, brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, który tymczasowo
zastępuje wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane
w ust. 2.
1.1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu.
1.1.4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt
1.1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
1.2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
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W przypadku polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu - wzór zobowiązania stanowi Załącznik
nr 3do SWZ.
1.3. Dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania
1.3.1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do
jego reprezentowania, Wykonawca składa odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru.
1.3.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.3.3. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca składa pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
1.3.4. Pkt 1.3.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
1.3.5. Pkt 1.3.1 – 1.3.3. stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy lub
podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:

2.1. aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących
potwierdzeniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tj.:
2.1.1. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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- wzór wykazu
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ;
2.2. aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych służących
potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, tj.: oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu.
2.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
2.2.1.1. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy
2.2.1.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2.2.1.3. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy,
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2.2.1.4. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za
które wymierzono karę aresztu,
2.2.1.5. art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania
za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu
– sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2.2.2. oświadczenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę /ofertę częściową/ albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty /oferty częściowej/ niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 6 do SWZ;
2.2.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
Ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem
zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
2.2.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub
właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.2.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2.2.6. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust 1 UstawyPzp, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
2.2.6.1. art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy,
2.2.6.2. art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
2.2.6.3. art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami
porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
2.2.6.4. art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
2.2.6.5. art. 109 ust. 1 pkt 1 Ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących
płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
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stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1170),
2.2.6.6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za
które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
2.2.6.7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy,
2.2.6.8. art. 109 ust. 1 pkt 3 Ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które
wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
2.2.6.9. art. 109 ust. 1 pkt 5-10 Ustawy.
- wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ
3. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
3.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
3.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 2.2.1 – składa
informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 2.2.1. - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed jego złożeniem;
3.1.2. zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2.2.3., zaświadczenia albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, o których mowa w pkt 2.2.4., lub odpisu albo informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w pkt 2.2.5. – składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
3.1.2.1. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed ich złożeniem,
3.1.2.2. 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 - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy ich jego
złożeniem.
3.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b
oraz pkt 3Ustawy, 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.
Postanowienia dotyczące daty wystawienia dokumentów stosuje się.
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4. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące podmiotów udostępniających zasoby.
W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 Ustawy, składa:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2.2.1 oraz pkt 2.2.3 – 2.2.6., dotyczące
tych podmiotów, potwierdzające, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby mających siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia ust. 3 stosuje
się odpowiednio;
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 2.1.odpowiednio do udostępnianych
zasobów.
5. Podmiotowe środki dowodowe dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
W odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia, składają podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w:
1) Pkt 2.1 - odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie

warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VII ust. 4 SWZ,
2) Pkt 2.2. – każdy z nich odrębnie.

6. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa w ust. 2,
aktualne na dzień ich złożenia.
7. 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
aktualnych na dzień ich złożenia.
8. 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.
9. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
10. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy, lub
podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym
zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku
podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
11. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość
i aktualność. 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.
12. Wymagania odnośnie formy
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12.1. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (art. 63 ust. 2Ustawy).
12.2. W przypadku podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów, dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy,
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, które zostały
wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub
podwykonawca, zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako:
12.2.1.

dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument,

12.2.2.

dokument w postaci papierowej - przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje
w przypadku:
12.2.2.1. podmiotowych
środków
dowodowych
oraz
dokumentów
potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;
12.2.2.2. innych dokumentów– odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.

12.3. W przypadku podmiotowych środków dowodowych w tym zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby, niewystawionych przez upoważnione podmioty, oraz
pełnomocnictwa:
12.3.1.

przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

12.3.2.

a jeżeli 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 odwzorowania
cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności
odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej dokonuje, w
przypadku:
12.3.2.1. podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca,
wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych,
które każdego z nich dotyczą;
12.3.2.2. zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - odpowiednio
wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia;
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12.3.2.3. pełnomocnictwa – mocodawca
Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
12.4. W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie 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.
12.5. Podmiotowe środki dowodowe, oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w
języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
12.6. Dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej wskazanych w Rozdziale IX SWZ.

IX.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI, WYJAŚNIANIE TREŚCI SWZ

1.

W Postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej custryncza@wp.pl

2.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w Postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.

Zamawiający przekazuje link do Postępowania oraz ID Postępowania jako załącznik do
niniejszej SWZ.

4.

Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.

5.

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).

6.

Składanie oświadczeń, zawiadomień, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.

7.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150 MB.

8.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

9.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
9.1.

Marta Harapińska email: custryncza@wp.pl

9.2.

Magdalena Kozak email: custryncza@wp.pl
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10.

We wszelkiej korespondencji związanej z Postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

11.

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:
custryncza@wp.pl

12.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

13. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
14. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na
2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
ofert.
15. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 14, przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
odpowiednio ofert.
16. 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 odpowiednio ofert.
17. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 15, nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
18. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania,
na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
treść SWZ.
20. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od
Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie
ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

X.

WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.

Oferta powinna zawierać formularz ofertowy według wzoru - Załącznik nr 1 do SWZ;

2.

Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
2.1.

oświadczenia i dokumenty wskazane w SWZ,

2.2.

wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli Wykonawca składa wraz z
ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.
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2.3.

Wykaz osób – w celu oceny oferty w kryterium nr 2 Kwalifikacje personelu

3.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem.

4.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

5.

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.

Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o Zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 58 ust. 2
UstawyPzp pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

7.

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.

9.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę.

10.

Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

11.

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

12.

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

13.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem swojej oferty
przetargowej. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XII. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Składanie ofert:
1.1.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do godziny 10.00 dnia 02.07.2021 r.
roku

1.2.

Oferta złożona po terminie składania ofert podlega odrzuceniu.

2. Otwarcie ofert:
2.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2021 r., o godzinie 11.30.
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2.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego
po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie
pliku do odszyfrowania.
2.3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informacje o:
2.3.1.

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte;

2.3.2.

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1.2.
3. Wykonawca będzie związany ofertą
4. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres,
nie dłuższy niż 30 dni.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania
ofertą.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Wykonawca określi w cenę ryczałtową oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie
ryczałtowe za realizację usług w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,.

2.

Cena ryczałtowa oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki
związane z realizacją zamówienia. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała
zmianom przez okres realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień umowy (PPU).

3.

Walutą ceny jest złoty polski.

4.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5.

Należność płatna będzie po zakończeniu realizacji każdego zadania, dokonaniu protokolarnego
odbioru usługi, przelewem na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

XIV. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów (waga)

1.

Kryterium 1 – Cena

60

2.

Kryterium 2 – Kwalifikacje personelu

40

1.1. W kryterium nr 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem:
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Cena oferty najniższej
Liczba punktów oferty K1 = --------------------------------- x 60
Cena oferty ocenianej

1.2. W kryterium nr 2 „Kwalifikacje personelu” ocenie zostanie poddane dodatkowe (ponad
warunek udziału określony w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.1. SWZ) doświadczenie/
kwalifikacje osób skierowanych do realizacji zamówienia (tych samych osób, które zostaną
wskazane w „Wykazie osób – na potrzeby wykazania warunków udziału w Postępowaniu”).
1.2.1. Wykonawca w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty
zostaną przyznane według następujących zasad:
1.2.1.1.
za skierowanie do realizacji zamówienia eksperta ds. opracowania
i aktualizacji planu wdrażania CUS, który posiada doświadczenie
w wykonaniu dodatkowych (tj. ponad 3 wymagane w Rozdziale VII
ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.1.)projektów dotyczących usług społecznych
w rozumieniu przepis art. 2 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r
o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych
(Dz. U z 2019 r poz. 1818) (tj. udział w minimum 3 projektach w
charakterze eksperta i/lub kadry projektu w okresie 3 lat przed
upływem terminu składania ofert)– Wykonawca otrzyma 1 punkt za
udział w każdym dodatkowym projekcie przez tego eksperta, nie
więcej jednak niż 20 punktów
1.2.1.2.
za skierowanie do realizacji zamówienia eksperta ds. badań, który
posiada doświadczenie w wykonaniu dodatkowych (tj. ponad 3
wymagane w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.2.)badań
ankietowych metodą PAPI, CAWI lub równoważną metodą wraz
z opracowaniem wyników– Wykonawca otrzyma 1 punkt za każde
dodatkowe badanie ankietowe wraz z opracowaniem wyników
przeprowadzone przez tego eksperta, nie więcej jednak niż 10
punktów
1.2.1.3.
za skierowanie do realizacji zamówienia eksperta ds. analizy danych,
który posiada doświadczenie w realizacji dodatkowych(tj. ponad 2
wymagane w Rozdziale VII ust. 3 pkt 3.1. ppkt 3.1.3.)projektów
dotyczących usług społecznych w rozumieniu przepis art. 2 ust.1
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r o realizowaniu usług społecznych przez
centrum usług społecznych (Dz. U z 2019 r poz. 1818) (tj. udział
w minimum 2 projektach w charakterze eksperta i/lub kadry projektu
w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert)- Wykonawca
otrzyma 1 punkt za udział w każdym dodatkowym projekcie, nie
więcej jednak niż 10 punktów.
1.2.2. W celu umożliwienia Zamawiającemu dokonania oceny w tym kryterium
Wykonawca złoży wraz z ofertą „Wykaz osób do oceny oferty w ramach
kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu” - według wzoru stanowiącego załącznik
nr 5 do SWZ.
1.2.3. Ocenie będą podlegały jedynie informacje zawarte w „Wykazie osób do oceny
oferty w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu” złożonym wraz z ofertą.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą „Wykazu osób do oceny oferty
w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu”, to otrzyma 0 (zero) punktów
w przedmiotowym kryterium.
1.2.4. „Wykaz osób do oceny oferty w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu”
nie stanowi dokumentu składanego w celu potwierdzenia spełniania warunków,
o których mowa w Rozdziale VII ust 3 pkt 3.1. SWZ. W związku z tym „Wykaz
osób do oceny oferty w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu” nie
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podlega uzupełnieniu w trybie ustawy Pzp ani zmianom lub uzupełnieniu
poszczególnych zawartych w nim informacji. W przypadku braku informacji
niezbędnych do oceny oferty w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzyma
0 (zero) punktów w zakresie, w którym stwierdzono braki.
1.2.5. Jeżeli na wezwanie Zamawiającego w trybie ustawy Pzp lub z własnej inicjatywy
Wykonawca uzupełni lub poprawi lub udzieli wyjaśnień w zakresie „Wykazu
osób – na potrzeby wykazania warunków udziału w Postępowaniu” i prowadzić
to będzie do zmiany Eksperta wskazanego w „Wykazie osób do oceny oferty
w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu”” to Wykonawca otrzyma 0
(zero)punktów w przedmiotowym kryterium.

1.3. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert. Liczba punktów
będzie zaokrąglana do drugiego miejsca po przecinku. Liczbę punktów uzyskanych przez
Wykonawcę oblicza się wg wzoru:
P = K1 + K2
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę,
K1 – liczba punktów uzyskanych za kryterium „Cena oferty brutto”,
K2 – liczba punktów uzyskanych za kryterium: „Kwalifikacje personelu”

2.

Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród
tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

3.

Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera
ofertę z najniższą ceną.

4.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.

5.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
5.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
5.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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6.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy, Zamawiający będzie uprawniony do dokonania ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo do unieważnienia postępowania.

7.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.

8.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - Zamawiający, dla celów
zastosowania kryterium ceny lub kosztu doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Wykonawca składający taką
ofertę, ma obowiązek:
8.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
8.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
8.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;
8.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

Umowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej oraz nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeśli zawiadomienie to zostało przesłane
w inny sposób.

2.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 308 ust.
3UstawyPzp.

3.

Do formalności, które należy dopełnić przed zawarciem umowy należą:
3.1. wskazanie osób umocowanych do zawarcia umowy i okazanie pełnomocnictw (o ile
z okoliczności wynikałaby konieczność posiadania pełnomocnictwa),
3.2. wskazanie banków i numerów rachunków, na jakie mają być przekazywane świadczenia
pieniężne należne stronom umowy,
3.3. przedłożenie Zamawiającemu umowy regulującej współpracę wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia.

4.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. PROJEKTOWANE
UMOWY

POSTANOWIENIA

UMOWY

ORAZ

WARUNKI

ZMIANY

1.

Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie zamówienia na warunkach określonych szczegółowo
w Projektowanych Postanowieniach Umowy zawartych w Części IISWZ (PPU).

2.

Zamawiający, stosownie do art. 455 ust.1UstawyPzp przewiduje możliwość dokonania zmiany
zawartej umowy, wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przepisami Ustawy Pzp, za zgodą obu
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Stron, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Warunki zmiany umowy zawarto
w Części II SWZ (PPU).
XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w Dziale IX Ustawy - wnoszone w sposób i w terminach określonych w Ustawie.

2.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów Ustawy.

3.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem zaufanym.

4.

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 wnosi się w terminach określonych w art. 515 Ustawy Pzp.

6.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a, Warszawa 02-676 Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

XVIII. KLAUZULA
INFORMACYJNA
OSOBOWYCH (RODO)
1.

DOTYCZĄCA

OCHRONY

DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Centrum Usług Społecznych w Gminie
Tryńcza. 37-204 Tryńcza 123, tel: (16) 642 17 32
1.2.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Społecznych w Gminie
Tryńcza jest Pan Paweł Hołub. W sprawach dotyczących przetwarzania danych

osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email:
iod@tryncza.eu lub adres korespondencyjny Administratora danych.
1.3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO, przy
czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność
przeprowadzenia Postępowania i wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia
zamówienia będącego przedmiotem Postępowania, w celu: związanym z Postępowaniem w
ramach projektu pn.: „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” wyłonienia
Wykonawcy oraz udzielenia zamówienia publicznego poprzez zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego objętego Postępowaniem;

1.4.

wykonania umowy zawartej na skutek przeprowadzenia Postępowania i dochodzenia
wszelkich roszczeń wynikających z przedmiotowej umowy;
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1.5.

przechowywania dokumentacji Postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez
uprawnione organy i podmioty, jak również w celu posługiwania się nią w celach
postępowań sądowych lub/i administracyjnych lub/i karnych i innych związanych z
niniejszym Postępowaniem i umową obejmującą jego wykonanie;

1.6.

w celu archiwizacji dokumentacji Postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego i dokumentacji związanej z wykonaniem umowy zawartej na skutek
udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, a następnie jej usunięcia i zniszczenia;

1.7.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do
podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy;

1.8.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja Postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74UstawyPzp; Pana/Pani
dane osobowe będą ponadto udostępniane innym podmiotom, jeżeli przepisy szczególne
tak stanowią;

1.9.

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.

1.10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie
prowadzenia Postępowania i po jego zakończeniu, zgodnie z art. 78 ust. 1 UstawyPzp
(okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty, a które nie zostały uznane
za najkorzystniejsze), a także w czasie obowiązywania umowy, a następnie przez okres 10
lat począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu
obowiązywania umowy, a przez okres dłuższy jedynie w przypadku, w którym
Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych, które są związane przedmiotowo z umową lub obowiązkami
wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
1.11. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp,
związanym z udziałem w Postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Ustawy Pzp;
1.12. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, w tym profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
1.13. posiada Pani/Pan:
1.13.1.

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

1.13.2.

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych1;

1.13.3.

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

1.13.4.

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
2
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.
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1.14. w odniesieniu do danych osobowych podawanych w celu związanym z Postępowaniem o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie przysługuje Pani/Panu:

2.

3.

1.14.1.

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

1.14.2.

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

1.14.3.

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, co do których podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne
kierowane do realizacji zamówienia oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą, które
zostaną wskazane jako podwykonawca, a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie
lub wniosku, lub jakimkolwiek oświadczeniu, załączniku i dokumencie składanym w
Postępowaniu lub na etapie przed podpisaniem umowy, albo na etapie wykonywania umowy w
sprawie zamówienia publicznego o:
2.1.

fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu;

2.2.

przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego.

Na mocy art. 14 RODO, Wykonawca zobowiązuje się wykonać w imieniu Zamawiającego
obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, przekazując im treść klauzuli
informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako
źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający.

CZĘŚĆ II SWZ (PPU wraz z OPZ)
Dostępna na stronie internetowej prowadzonego Postępowania w formie odrębnego dokumentu / pliku
CZEŚĆ IIISWZ (ZAŁĄCZNIKI)
Dostępne na stronie internetowej prowadzonego Postępowania w formie odrębnych dokumentów /
plików
Załącznik nr 1 –formularz ofertowy
Załącznik nr 2 –oświadczenie z art. 125 ust 1 Ustawy Pzp
Załącznik nr 3–zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Załącznik nr 4– wykaz osób – na potrzeby wykazania warunków udziału w Postępowaniu
Załącznik nr 5– wykaz osób do oceny oferty w ramach kryterium nr 2: Kwalifikacje personelu
Załącznik nr 6 – oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp
Załącznik nr 7 - oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp
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