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SPECYFIKACJA 
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Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn.zm) 

 
 

„Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 
uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych” 
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 
Zochcinek 42 
27-500 Opatów 
e-mail: poczta@wtzopatow.pl  
strona internetowa: zochcinek.pl 
Telefon: (15) 868 41 40   
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 
 
 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie art. 39 w związku z art.10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1986 z późn.zm) zwanej dalej „ustawą”. 
 
Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust.1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
 
Procedurę o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto dnia: 20. 08. 2019r. 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 
 
1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na organizację i 
przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników 
projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych” 

 
 
IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1.  Wyjazd i edukacyjno - historyczny mający na celu przybliżenie bogactwa historycznego, etnograficznego  
i architektonicznego regionu Warmii i Mazur poprzez zorganizowane zwiedzanie historycznych miejsc  
i miejscowości. Program wyjazdu musi zawierać co najmniej zwiedzanie: zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z 
mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - miejsce domniemanej komnaty bursztynowej, 
kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry niemieckie z okresu II wojny światowej, 
stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, Jedwabne, Grunwald – w drodze powrotnej.  
 
2. Czas trwania wyjazdu integracyjnego:  
- 5 pełnych dni pobytowych, w terminie mieszczących się w zakresie: 17 wrzesień - 17 październik 2019 r. 
 

V. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni wszystkim uczestnikom wyjazdu: 
 
1. Transport uczestników z podziałem na dwie grupy, dwoma autokarami z klimatyzacją  z wyznaczonego 

miejsca w Opatowie, do miejsca zakwaterowania i z miejsca odbycia pobytu, po jego zakończeniu, do 
Opatowa, oraz do wszystkich miejsc i miejscowości przewidzianych w programie zaoferowanym przez 
organizatora wyjazdu.   
Czas dojazdu i powrotu, nie wlicza się do okresu pobytu na wyjeździe integracyjnym i winien być 
wykonany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.  

mailto:poczta@wtzopatow.pl
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Wykonawca (organizator) zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego przeglądu o sprawności 
technicznej pojazdu w dniu wyjazdu oraz powrotu. 
Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają organizatora. 

 
2. Zorganizowane zwiedzanie historycznych miejsc i miejscowości. Program wyjazdu musi zawierać co najmniej 

zwiedzanie: zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - 
miejsce domniemanej komnaty bursztynowej, kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, 
bunkry niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, 
Jedwabne, Grunwald – w drodze powrotnej.  

3.  Zapewnienie koordynatora wyjazdu, którego zadaniem będzie: 

1) zorganizowanie przebiegu wyjazdu zgodnie z harmonogramem i złożoną ofertą w sposób płynny i 
gwarantujący zrealizowanie przedmiotu zamówienia,  

2) przyjmowanie zgłoszeń, uchybień od uczestników wyjazdu oraz właściwa reakcja na te zgłoszenia, 
3) wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących 

odwiedzanych miejsc i miejscowości. 
4) organizowanie czasu wolnego na czas trwania całego wyjazdu. 

4. Zakwaterowanie na czas całego wyjazdu w jednej miejscowości, w jednym budynku przystosowanym do 
osób niepełnosprawnych, obok siebie, w pokojach 2, 3 i 4 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w.c., 
prysznic lub wanna, umywalka), telewizorem i czajnikiem elektrycznym.  
W wyjazdach będą uczestniczyć osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  
 Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników w domkach oraz w budynku położonym na 
wzgórzu, w miejscu do którego dojazd jest bardzo stromy, uczestnicy turnusu to też osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu.  
 

5. Całodzienne wyżywienie dla uczestników pobytu tj. : 
1) każdego dnia śniadanie, dwudaniowy obiad,  podwieczorek, kolacja w stołówce położonej na terenie 

zakwaterowania (z dostosowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń, np. cukrzyca) 
2) dwudaniowy obiad dostosowany do miejsca pobytu danego dnia wyjazdu – wycieczki, 
3) śniadanie lub obiad pierwszego dnia pobytu oraz obiadokolacja ostatniego dnia pobytu, 
4) prowiant dla wszystkich uczestników w drodze powrotnej. 

 
6. Program, który musi obejmować zwiedzanie historycznych miejsc i miejscowości z udziałem miejscowych 

przewodników, co najmniej:  
zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - miejsce 
domniemanej komnaty bursztynowej, kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry 
niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, 
Jedwabne,  Grunwald - w drodze powrotnej.  
Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają organizatora. 

 
7. Zabezpieczy ubezpieczenie grupowym NW wszystkim uczestnikom wyjazdu, dostosowane do specyfiki 

zaproponowanego przez Organizatora sposobu i miejsca realizacji zamówienia. Koszty ubezpieczenia ponosi 
Wykonawca. 

 
8. Pokrycie kosztów opłaty klimatycznej. 
 
VII. Pozostałe zobowiązania i postanowienia:  

1. Wykonawca (organizator) sporządzi program - harmonogram realizacji zamówienia z wykazaniem: 

• miejsca zakwaterowania, 

• szczegółowego rozszerzonego wykazu dziennego z podaniem nazw zwiedzanych miejsc i miejscowości,  

• z  wykazaniem tras  i miejsc zwiedzania w postaci czytelnego załącznika graficznego. 
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Program powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług.  
 

Program - harmonogram  należy załączyć do oferty. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym fotograficznej) z przebiegu 

wyjazdu – szczegółowy dziennik zawierający program wycieczki wraz z podpisami uczestników i 
przewodnika. Oryginały ww. dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielanie na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji 
i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
przerwania wyjazdu przez jego uczestnika. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, iż uczestnicy projektu nie mogą ponosić żadnych kosztów wynikających z 
przebiegu i organizacji wyjazdu, oraz zajęć przewidzianych w programie wyjazdu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników i ich opiekunów może się zmniejszyć do 30% w  
ogólnej liczbie uczestników. Wykonawca nie może przez to rościć pretensji do zmian ilościowych, a 
przez to do końcowej wartości zamówienia. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika/ uczestników wyjazdu i ich opiekunów z przyczyn losowych w 
trakcie realizacji zamówienia, Organizator dokona zwrotu kosztów uczestnictwa tej osoby/osób 
proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni.  

8. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie miejsca 
zakwaterowania ujętego w dokumentach oferty celem określenia zgodności opisu z przedłożoną przez 
Wykonawcę ofertą. Niezgodność może skutkować nie podpisaniem umowy o organizację wyjazdu. 

9. Wykonawca (organizator) zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dobrej wierze, przy 
zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, z uwzględnieniem standardów zwyczajowo przyjętych 
przy realizacji tego typu zamówieniach. 

10. Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca (organizator). 
 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:  
63511000-4 Organizacja wycieczek 
55100000-1 Usługi hotelarskie 
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące wydawania posiłków 
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

 
VIII. ZAMAWIAJĄCY DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE Z ART. 29 UST. 3A USTAWY,  OKREŚLA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA 

USŁUGI WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB 

WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE 

TYCH CZYNNOŚCI POLEGA NA WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 

1974 R. - KODEKS PRACY (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 917, Z PÓŹN. ZM.) 
 

1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), 
wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej: 3 pracowników, którzy będą wykonywać 
czynności w zakresie prac różnych na cały okres realizacji zamówienia.  

 
2. Na żądanie zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez zamawiającego, wykonawca jest 

zobowiązany przekazać zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub obecnie 
wykonujących przedmiotowe usługi oraz przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające ich zatrudnianie 
na podstawie umowy o pracę. Nie przedłożenie przez wykonawcę listy osób wykonujących przedmiotowe 
usługi lub dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanych pracowników w oparciu o umowę o 
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę w terminie wskazanym przez zamawiającego będzie 
traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym punkcie. 
Zmiana osób, wskazanych w wykazie, o którym mowa powyżej wymaga pisemnej zgody  zamawiającego na 
zmianę. Zmiana ta nie jest zmianą umowy.  
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IX. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  

2. Zamawiający żąda, wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę którą część zamówienia 
zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych 
podwykonawców, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b) ust. 1 ustawy 
pzp. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego 
realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a 
ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować  
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

4. Warunki realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców określają postanowienia wzoru 
umowy. 

5. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 
wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny 
wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia każdego z pracowników 
Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy 
naruszają postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
X.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin wykonania zamówienia mieszczący się  w okresie: 17 wrzesień - 17 październik 2019 r. 
 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni. 
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 

tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

 
XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 
 
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
 
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. 
 
Określenie warunków:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w 
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
 
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Określenie warunków:  
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Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w 
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 
 
3. Zdolność techniczna lub zawodowa 

 
Określenie warunków:  
Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi o podobnym 
charakterze, polegające na organizacji wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych  
z transportem, wyżywieniem  i pełną obsługą,  o wartości każdej z usług minimum 60 000 zł brutto. 
 
Wykonawca wykaże ich rodzaj, wartość, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których usługi te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane. 
 

XIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU. 
 

1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z 
postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub 
ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.  
4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
XIV.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5: 
 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w 
zakresie pkt 1), 8),   tj.: 
 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:  
 
pkt 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 
615); 
 
pkt 8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca 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. 
 
Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
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Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich 
sytuację finansową lub ekonomiczną. 
 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
UWAGA:  
Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust.1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona 
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie 
dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,  

 
XV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu 

z postępowania do oferty należy dołączyć: 
 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5  
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b 
ustawy. 
                                     

2. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), 
(niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o właściwe 
dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 24aa ustawy):  

 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 

 
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
- wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(5)pkt(1)&cm=DOCUMENT
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zamówienia obejmujące usługi o podobnym charakterze, polegające na organizacji wyjazdów 
integracyjnych dla osób niepełnosprawnych z transportem, wyżywieniem i pełną obsługą,  o wartości 
każdej usług minimum 60 000 zł brutto. 

Wykonawca wykaże ich rodzaj, wartość, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w 
szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, 
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - to inne dokumenty; 

  
3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ).  

 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w 

pkt  1 i 3  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
brak podstaw wykluczenia. 
 
Dokumenty, o których mowa w pkt  2 składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnienie 
warunku  w zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI. 

 
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  
W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które 
określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty. 
 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, 
stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie 
złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.  
 
6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i 
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.  
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7 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 

 
8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości.  
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument 
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

 
XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ A TAKŻE 

WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują z 

zachowaniem formy pisemnej lub w formie poczty elektronicznej e-mail.                                                             
3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający 

domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mali podany przez Wykonawcę zostało 
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznane się Wykonawcy z jego treścią. 

4. Osoby upoważnione do kontaktów: 
   - p. Norbert Staniszewski 

email: poczta@wtzopatow.pl 
 

XVII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
 

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
1. 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 Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie 
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa 
w ust. 1. 

4. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 
istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 
treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana 
stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zostanie przekazana niezwłocznie 
wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz 
zamieszczona na stronie internetowej. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w  ofertach, 

mailto:poczta@wtzopatow.pl
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Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz taką informację zamieści na stronie internetowej. 

7. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej 
ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści 
SIWZ. 

 
XVIII. OFERTY CZĘŚCIOWE 

 Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
 
XIX. OFERTY WARIANTOW 
         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 
XX. ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki polegających na powtórzeniu 
podobnych usług zgodnych z jego przedmiotem. 

 
 

XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i 
faxem. 

3. Wszystkie stronice oferty, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą 
parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy  
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.  

5. Dokumenty składające się na ofertę należy złożyć w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na 
język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 

7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę 
zostanie wykluczony z postępowania. 

8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania 

oferty oraz podpisania umowy. 
10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
11. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 
12. Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać: 
1)   Formularz ofertowy, 
2) Harmonogram realizacji zamówienia (program) tj. szczegółowy rozszerzony program dzienny  

i godzinowy z uwzględnieniem postawionych wymogów SIWZ. 
3) Oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału określone w 

SIWZ i o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 
4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w 

postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych 
czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców 
występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub 
kopia notarialnie poświadczona). 
Powyższe dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle 
według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez 
dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. 
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W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - 
„nie dotyczy”. 
Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do 
niniejszej specyfikacji. 
 

XXII - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY  
 

1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca dokładnie szczegółowo powinien zapoznać się z opisem 
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Cenę za wykonanie zamówienia wykonawca przedstawi na 
załączonym formularzu ofertowym (Zał. do SIWZ). 
 
2. Cena - wartość zamówienia musi zawierać ostateczną, sumaryczną wartość obejmującą wszystkie 
koszty związane z realizacją pełnego zamówienia. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
 
4. Oferowana cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty 
winny zostać ujęte w obliczeniu ceny, tak, by wyliczona cena za realizację całości zamówienia była ceną 
ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego dodatkowych przeliczeń w celu jej 
określenia. 
 
5. Cenę oferty - wartość zamówienia należy ustalić w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku. Wszystkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą prowadzone będą w walucie 
PLN. 
 
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 
 
7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie wystawionej faktury i kompletnej i prawidłowej, 
wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji, w terminie do 30 dni. 
 
8. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczeń Podwykonawców 
o uregulowaniu wymagalnych zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą. 
 
9. W przypadku braku możliwości przedstawienia oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu 
wymagalnych zobowiązań finansowych pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą, w szczególności w 
przypadku gdy Podwykonawca odmawia złożenia takiego oświadczenia, Wykonawca przedstawi dowód 
zapłaty wymagalnych zobowiązań finansowych w stosunku do Podwykonawcy. 

 
 

XXIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, zaadresowanej na 

adres Zamawiającego podany w części I, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: 
 
Oferta na:  
„Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 
uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych” 
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2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie WTZ, pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie, ul. 
Słowackiego 13, 27-500 Opatów, nie później niż do godz. 10:00,  dnia  30. 08. 2019 roku. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 2, Zamawiający niezwłocznie 
zawiadamia o tym Wykonawcę, a następnie zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem 
składania ofert określonym w ust. 2. 

5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone 
zgodnie z postanowieniami ust. 1, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANE”.  

6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w 
dniu określonym w ust. 2 o godz. 10:15 - pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie, ul. 
Słowackiego 13, 27-500 Opatów. 

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny ofertowe oraz 
inne szczegóły, które uzna za istotne. Koperty oznaczone „WYCOFANE” nie będą otwierane, zostanie tylko 
odczytana nazwa Wykonawcy.  

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane  
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 
XXIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z 

PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Kryteria oceny ofert: 

1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny 
Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w 
ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem: 
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 % 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznana za cenę  
C min – najniższa cena w złożonych ofertach  
C b – cena badanej oferty 
100- wskaźnik stały 
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena 
Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 
2) Przez kryterium termin wykonania (T) do oceny Zamawiający przyjmuje termin wykonania wskazany 

przez Wykonawcę w formularzu oferty.  
 

Zgodnie z warunkami SIWZ termin wykonania całości zamówienia to termin mieszczącym się w zakresie:  
17 wrzesień - 17 październik 2019 r. 

 
 Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie: 

 
-  termin wykonania wyjazdu integracyjnego mieszczący się w przedziale 17 - 30  wrzesień 2019r.- 40 pkt      
 
-  termin wykonania wyjazdu integracyjnego mieszczący się przedziale od 1 - 17 października 2019r. - 30 pkt 

 
Oferta w kryterium termin wykonania może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
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Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (T) 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz 
uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w 
druku oferty. 
 
3. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym 
niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, uznana zostanie za 
złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie. 

Uwaga: e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Przesłanie przez 
Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem e-mail, a następnie 
doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, 
oświadczenia w wyznaczonym terminie. 

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4 ustawy uznana zostanie za 
złożoną w terminie, jeżeli dotrze e-mali do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma 
(wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym.   

 
XXV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, 
zamieści na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z 
okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie 
zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania ofert) podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni, jeżeli 
zawiadomienie zostało przesłane pocztę elektroniczną e-mail albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób. 

4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem powyższych 
terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może 
wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
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XXVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący 
konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. 
 
XXVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XXVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 
 
XXIX. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY  
 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 
1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów 

podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa 
zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie 
obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto 
zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w 
życie zmienionych stawek VAT.  

2. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

 
XXX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

 
XXXI. Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy. 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

 

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:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 
reprezentowany przez Dyrektora.  

▪ z inspektorem ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej można skontaktować się poprzez adres email: 
admin@zochcinek.pl, lub pod numerem telefonu: 501737471 lub w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w 
Zochcinku  

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.  

„Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 
uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych” 
 
▪ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

▪ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

▪ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 



 
 
 

Projekt „My Samodzielni!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

 

- 16 -  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 
Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego. 

 

                                                                                                                             


