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Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ 
PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI na usługę pn.:  Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie 
stworzenia Planu Deinstytucjonalizacji dla Powiatu Wołomińskiego w związku z realizacją grantu 
okresie od 01.09.2022 r. do 30 08.2023 r. w ramach projektu pt.: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie 
mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8. 
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  

 

Podstawa prawna 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia  
11 września 2019 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.  1710 z późn. zm.), 
zwanej w dalszej części specyfikacji warunków zamówienia w skrócie „PZP") oraz aktów wykonawczych 
do tej ustawy. 

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r., 
poz. 1360 z późn.zm.), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA: 

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania 

§ 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

§ 3. Tryb udzielenia zamówienia wraz z informacją czy Zamawiający przewiduje wybór 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia 

§ 5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

§ 6. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, 
na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 
mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

§ 7. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

§ 8. Termin wykonania zamówienia 

§ 9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 8 PZP 

§ 10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

§ 11. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

§ 12. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek 
wniesienia wadium 

§ 13. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 
przewiduje obowiązek jego wniesienia 
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§ 14. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP, jeżeli 
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

§ 15. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

§ 16. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 PZP 

§ 17. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

§ 18. Termin związania ofertą 

§ 19. Opis sposobu przygotowywania oferty 

§ 20. Sposób oraz termin składania ofert 

§ 21. Termin otwarcia ofert 

§ 22. Sposób obliczenia ceny 

§ 23. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

§ 24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

§ 25. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 PZP, 
jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 
lub sprawdzeniu tych dokumentów 

§ 26. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje 
odwróconą kolejność oceny 

§ 27. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

§ 28. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 PZP 

§ 29. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 PZP, jeżeli Zamawiający 
przewiduje aukcję elektroniczną 

§ 30. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 PZP 

§ 31. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP, jeżeli 
Zamawiający przewiduje takie wymagania 

§ 32. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania 

§ 33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 PZP 

§ 34. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

§ 35. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 
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§ 36. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

§ 37. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot 

§ 38. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

§ 39. Klauzula RODO 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SWZ 

1. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

2. Wzór umowy 

3. Formularz oferty 

4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 

5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (dotyczy warunków udziału w 
postępowaniu) 

6. Wykaz dotyczący kryterium nr 2 „Doświadczenie doradcy” 

7. Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

  

§ 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 
internetowej prowadzonego postępowania 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Powiat Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin,  

2. Dane teleadresowe: tel.: 227764495, -96, fax 227873787 

3. e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl 

4. Strona internetowa prowadzonego postępowania -  https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-
publiczne/2022-1  

§ 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz 
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia Zamawiający udostępni na stronie  
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1   

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ za 
pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@pcprwolomin.pl   

3. Zamawiający udzieli 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.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 3, 
termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 
zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i 
złożenia ofert.  

5. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 3, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz przedłużenia 
terminu składania ofert.  

mailto:sekretariat@pcprwolomin.pl
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file:///F:/Volumes/Samsung_T5/Projects/POWER%202.8%20Powiat%20Wołomiński/Zamówienie/%20https:/wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
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6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie 
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1 , bez ujawniania źródła zapytania.  

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SWZ.  

8. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1  

9. 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 przygotowanie oferty. 

10. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 
zamieszczenie informacji na stronie https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-
1  

§ 3. Tryb udzielenia zamówienia wraz z informacją czy Zamawiający przewiduje wybór 
najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji 

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 
PZP. 

§ 4. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie stworzenia Planu 
Deinstytucjonalizacji dla Powiatu Wołomińskiego w związku z realizacją grantu w ramach projektu 
pt.: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług 
społecznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym. 

2. Symbole CPV: 85312320-8 usługi doradztwa  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ (OPZ). 

4. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją grantu w ramach projektu pt.: Opracowanie i 
pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020 Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Projekt 
realizowany jest partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Fundację FLEXI 
MIND z siedzibą w Kuźni Dębskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie, zaś 
powierzony grant przez Powiat Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. 

§ 5. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Nie dotyczy 

§ 6. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, 
na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 
mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu 
Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części 

Nie dotyczy 

§ 7. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych 

1. Informacja dotycząca doświadczenia doradcy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ – 
składana przez Wykonawców wraz z ofertą w celu zdobycia dodatkowych punktów 
w kryterium „Doświadczenie doradcy”. 

2. Wykonawca składa wymienione w ust. 1 przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą 
w sposób określony § 19 SWZ. 

https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
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https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
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3. Wskazane w ust. 1 przedmiotowe środki dowodowe nie podlegają uzupełnieniu. Jeżeli 
Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych wymienionych 
w ust. 1 i 2 lub będą one niekompletne, Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do ich złożenia lub 
uzupełnienia. 

§ 8. Termin wykonania zamówienia 

Dotyczy wszystkich części: 

Zamawiający wymaga, by zamówienie zostało wykonane w terminie do dnia 16.12.2022 r.   

§ 9. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 Pzp. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 8 jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 110 ust. 2 PZP. 

§ 10. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie: 

1) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca wykaże, że osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
posiadają niezbędne do jego wykonania wykształcenie i doświadczenie, tj.: każdy z doradców 
musi spełnić następujące warunki:  

A. Posiadać wykształcenie: 

a) Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku: socjologia i/lub psychologia i/lub 
ekonomia i/lub praca socjalna, 

lub, 

b) Wykształcenie wyższe magisterskie oraz ukończenie szkolenia/szkoleń z zakresu pracy 
socjalnej w łącznym wymiarze co najmniej 100 godzin dydaktycznych. 

B. Posiadać doświadczenie zawodowe, minimum 5 lat stażu pracy, w tym: 

− minimum 3 lata doświadczenia w zakresie usług doradczych, eksperckich, konsultacyjnych 
czy koordynacyjnych, których odbiorcami były instytucje pomocy i integracji społecznej 
oraz/lub jednostki samorządu terytorialnego w projektach finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

oraz 

− doświadczenie w przeprowadzaniu min. 250 godzin zegarowych usług doradczych, 
eksperckich, konsultacyjnych lub koordynacyjnych w zakresie procesów 
deinstytucjonalizacji w okresie ostatnich 5 lat. 

§ 11. Wykaz podmiotowych środków dowodowych 

1. Dokumenty składane razem z ofertą: 

1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do SWZ). 

3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, 
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tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w § 11 ust. 2 
SWZ. 

4) Na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający wzywa do złożenia razem z ofertą na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w §10 ust. 1: 

− w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Wykazu osób skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami 
potwierdzającymi posiadane wykształcenie (skan dyplomu), dowodami 
potwierdzającymi doświadczenie (referencje, protokół zdawczo-odbiorczy pracy); 

5) Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6) Oświadczenie składają odrębnie: 

a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia 
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; 

b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie 
potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy; 

c) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca polega przy wykazywaniu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak 
podstaw wykluczenia podwykonawcy. 

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: 

1) Zgodnie z art. 274 ust. 1 PZP, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących 
podmiotowych środków dowodowych:  

a) potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postepowania: 

• oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), 
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;  

• odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej (KRS, CEIDG). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium RP zamiast dokumentu niniejszego składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem 



 

Projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług 
społecznych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed 
organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy. Dokument/dokumenty powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

2. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b) tiret 
pierwsze SWZ 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. 

3. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 
jeżeli będzie mógł 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 
wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze SWZ dane 
umożliwiające dostęp do tych środków. 

4. Wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 
Zamawiający posiada, tylko wówczas, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 
prawidłowość i aktualność. 

5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych 
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych.  

§ 12. Wymagania dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium 

Zamawiający nie żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium. 

§ 13. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 
przewiduje obowiązek jego wniesienia 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 14. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, jeżeli 
Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP. 

§ 15. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie 
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem strony https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-
publiczne/2022-1. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl 

2. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny 
Wykonawca, będzie przekazywana w postaci elektronicznej do konkretnego Wykonawcy. 
Wykonawca w trakcie toczącego się postępowania powinien sprawdzać pocztę elektroniczną, 
gdyż powiadomienie może trafić do folderu SPAM.  

https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
mailto:sekretariat@pcprwolomin.pl
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§ 16. Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji 
określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 6 PZP 

Nie dotyczy. 

§ 17. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami 

1. Osobami uprawnionymi do komunikowania się w imieniu Zamawiającego z Wykonawcami są: 

a) Agata Żędzian-Andrzejczyk, adres mail: agata.zedzian@pcprwolomin.pl  

2. Zgodnie z art. 61 ust. 2 PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, 
które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów 
zamówienia, potwierdzenia zainteresowania, ofert - o ile jej treść jest udokumentowana. 

§ 18. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 14.11.2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą określonego w ust. 1, 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

§ 19. Opis sposobu przygotowywania oferty 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę. 

2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 

3. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę muszą zostać wliczone w cenę. 

4. Ofertę w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 63 ust. 2 PZP, przygotowaną w języku 
polskim, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Formularz oferty stanowi 
załącznik nr 3 do SWZ. 

5. Oferta wraz z załącznikami, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
załączonych w SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co treści oraz opisu 
kolumn i wierszy. 

6. Wykonawca wraz z ofertą składa, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie 
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, 
pod rygorem nieważności, składane jest w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 
nr 4 do SWZ. 

7. Wykonawca wraz z ofertą składa – aktualny na dzień składania ofert - Wykaz osób skierowanych 
przez wykonawcę do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ wraz z dowodami 
potwierdzającymi posiadane wykształcenie (skan dyplomu), dowodami potwierdzającymi 
doświadczenie (referencje, protokół zdawczo-odbiorczy pracy). Dokument, pod rygorem 
nieważności, składany jest w formie pisemnej. 

8. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6 stanowią wstępne potwierdzenie, 
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

mailto:agata.zedzian@pcprwolomin.pl


 

Projekt POWR.02.08.00-00-0113/21 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług 
społecznych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020  

Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

9. Dla skutecznego złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, dokument ten muszą podpisać 
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnione na podstawie odrębnie 
udzielonego pełnomocnictwa. 

10. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 
pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty 
dokumentów. 

11. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, uzasadniając jednocześnie fakt zastosowania klauzuli tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Do skutecznego objęcia określonych informacji tajemnicą przedsiębiorstwa 
wymagane jest, aby Wykonawca uzasadnił, że zastrzegane informacje stanowią tajemnicę, 
przedstawiając przesłanki wskazujące zasadność poczynionego zastrzeżenia. W tym celu 
Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty (informacje objęte klauzulą tajemnicy 
przedsiębiorstwa) oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną 
tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić w osobnym pliku podpisanym kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
dołączy do oferty uzasadnienia objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa lub nie wykaże 
zasadności uznania danej informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa (nie wykaże, że informacje 
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa nie są i nie były ujawnione do wiadomości publicznej oraz nie 
wykaże jakie podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Zamawiający uzna, iż 
zastrzeżenie informacji było nieskuteczne i odtajni zastrzeżoną część oferty bez dokonywania 
oceny zasadności objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa. Uzasadnienie zastrzeżenia 
informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca dołącza do jawnej części 
oferty. Wykonawca, który składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zawierające informacje 
objęte tajemnicą przedsiębiorstwa, zobowiązany jest do złożenia powyższego oświadczenia w 
dwóch osobnych plikach, tj. oświadczenie, którego zawartość jest jawna (możliwa do 
udostępnienia) oraz oświadczenie z zastrzeżonymi informacjami oraz dołączyć uzasadnienie 
objęcia informacji klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa. 

12. Koszt przygotowania i złożenia oferty obciąża jedynie Wykonawcę. 

§ 20. Termin oraz sposób składania ofert 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 14.10.2022 r. o godz. 9:00.  

2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie pisemnej. 

3. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności treści oferty oraz zabezpieczający jego nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. Oferta musi być oznakowana w sposób następujący: 

 
 

Powiat Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin 

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie stworzenia Planu Deinstytucjonalizacji  
dla Powiatu Wołomińskiego 

nie otwierać przed 14 października 2022 roku, godz. 9:30 

 

Oferty należy składać w następującym miejscu: 

nazwa instytucji:   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
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miejscowość:    05-200 Wołomin 

ulica:     ul. Legionów 78 - sekretariat 

w terminie do dnia  14.10.2022 r. do godziny 09:00 

 

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:  

nazwa instytucji:   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

miejscowość:    05-200 Wołomin 

ulica:     ul. Legionów 78 –  pokój nr 12 

w dniu    14.10.2022 r. o godz. 9:30 

4. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w PCPR Wołomin. Oferta złożona 
po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

5. Wykonawca składa ofertę wraz z następującymi załącznikami: 

1) oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 SWZ; 

2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwem; 
pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty dokumentów; 

3) Wykazem osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o którym mowa w 
§11 ust. 1 pkt 4 SWZ wraz z dowodami potwierdzającymi posiadane wykształcenie (skan 
dyplomu), dowodami potwierdzającymi doświadczenie (referencje, protokół zdawczo-
odbiorczy pracy). 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

§ 21. Termin otwarcia ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert – tj. 14.10.2022 r.  
o godzinie 9:30. 

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1  

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie 
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1 informację o kwocie, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie 
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1 informacje o:  

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

2) cenach zawartych w ofertach. 

§ 22. Sposób obliczenia ceny 

1. Wykonawca oblicza wartość zamówienia na podstawie informacji zawartych w opisie 
przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz wypełniając załącznik nr 
3 do SWZ – Formularz oferty. 

2. Całkowita cena brutto z VAT za przedmiot zamówienia, musi być podana z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku.  

3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydadzą się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
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wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach 
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub jej istotnych części 
składowych. 

4. W przypadku, gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie będzie niższa o co najmniej 30% od:  

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed 
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert 
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 PZP, Zamawiający zwróci 
się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 3, chyba że rozbieżność wynikać będą z 
okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień;  

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej  
z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności 
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o 
których mowa w ust. 3. 

5. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 3, mogą dotyczyć w szczególności: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 

2) wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo 
związanych z realizacją robót budowlanych; 

3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez Wykonawcę; 

4) zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalania 
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207) lub przepisów 
odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej; 

6) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 

8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na 
Wykonawcy.  

7. Oferta Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeśli złożone 
wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny, podlegać będzie 
odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną. 

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) dla celów zastosowania kryterium ceny, 
Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć.  

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

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, 
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku, 

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

§ 23. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 
odpowiednio wagi procentowe: 

1) Kryterium nr 1 – „Cena” – waga 60% 

2) Kryterium nr 2 – „Doświadczenie doradcy” – waga 40% 

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

Zamawiający w kryterium nr 1 „Cena”, będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg 
wzoru: 

Cena = Cena minimalna / Cena oferty badanej x 60 

gdzie:   

C = liczba punktów w kryterium „cena”,  

Cena minimalna = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,  

Cena oferty badanej = cena oferty podlegającej badaniu - ocenie.  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium nr 1 „Cena” wynosi 60 pkt. 

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

Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia. 

 

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

• Doświadczenie w opracowaniu jednej strategii rozwiazywania problemów społecznych 
dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych i/lub diagnozy 
potrzeb rozwoju usług społecznych i/lub udział w jednym opracowaniu modelu współpracy 
międzysektorowej w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin 
składania ofert – 20 pkt; 

• Doświadczenie w opracowaniu dwóch lub więcej strategii rozwiazywania problemów 
społecznych dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych i/lub 
udział w opracowaniu dwóch lub więcej diagnoz potrzeb rozwoju usług społecznych i/lub 
udział w dwóch opracowaniach modelu współpracy międzysektorowej w okresie ostatnich  
5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upłynął termin składania ofert – 40 pkt. 

Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty dla danej części zamówienia zostanie przyznana za 
wykazane doświadczenie dla doradcy, którego imię i nazwisko oraz niezbędne informacje 
zostaną podane na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu – załączniku nr 5 
do SWZ Wykaz osób oraz załączniku nr 6 do SWZ w celu zdobycia dodatkowych punktów. 

 

Ocena dokonana zostanie na podstawie informacji wskazanych w załączniku nr 6 do SWZ wraz z 
załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi wskazane w załączniku nr 6 do SWZ – 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. 
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Maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryterium nr 2 „Doświadczenie doradcy” wynosi 40 
punktów. 

3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zsumuje punkty przyznane każdej z ofert, 
w kryterium nr 1 i 2. Suma punktów uzyskanych przez ofertę jest oceną oferty.  Zamawiający 
wybierze ofertę Wykonawcy, która uzyska najwyższą zsumowaną liczbę punktów w kryterium nr 
1 i 2. 

§ 24. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 
wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli 
Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

§ 25. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 
niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 PZP, 
jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej 
lub sprawdzeniu tych dokumentów 

Nie dotyczy. 

§ 26. Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje 
odwróconą kolejność oceny 

Nie dotyczy. 

§ 27. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

§ 28. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 PZP 

Nie dotyczy 

§ 29. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 PZP, jeżeli Zamawiający 
przewiduje aukcję elektroniczną 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

§ 30. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 
mowa w art. 95 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie określił wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, ponieważ zakres realizacji 
zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1320). W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 95 PZP. 

§ 31. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP, jeżeli 
Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Zamawiający nie określił wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia 
osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

§ 32. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 
Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania 

Nie dotyczy. 

§ 33. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli 
Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 PZP 
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Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych zadań związanych z 
realizacją zamówienia przez Wykonawcę lub poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

§ 34. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w § 18 
ust. 1 SWZ.  

2. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzyma najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.  

3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej 
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania.  

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:  

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,  

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne.  

5. Zamawiający udostępni niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1, na stronie 
https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1. 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa 
w ust. 4 pkt 1.  

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 6, jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 
oferta. 

8. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, o terminie i miejscu 
spotkania w celu uzgodnienia wszelkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy 

9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylał się od 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokona ponownego badania 
i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybierze 
najkorzystniejszą ofertę albo unieważni postępowanie. 

10. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych  
w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ. Umowa 
zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

§ 35. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią załącznik nr 2 do SWZ. 

2. Dopuszczalne zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 
zamówienia przewidziane zostały w projektowanych postanowieniach umowy. 

https://wolomin.naszepcpr.pl/zamowienia-publiczne/2022-1
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§ 36. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 

§ 37. Informacja dotycząca zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich 
zwrot 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty 
przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę. 

§ 38. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, 
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-
590). 

§ 39. Klauzula RODO 

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), zwanego dalej 
„RODO”, informuję, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest Powiat Wołomiński, dane kontaktowe: Powiat 
Wołomiński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie, dane kontaktowe:  
ul. Legionów 78, 05-200 Wołomin, tel.: 227764495, -96, fax 227873787,  
e-mail: sekretariat@pcprwolomin.pl  

2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: 227764495 oraz mailowo: 
sekretariat@pcprwolomin.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania w trybie podstawowym bez 
przeprowadzenia negocjacji oraz zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz 74 PZP.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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 w sprawie 
zamówienia publicznego. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z 
PZP.   

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

8. Posiada Pani/Pan:  

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,  
z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 
1 - 3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
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Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 

Pani/Pana dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;  

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 
osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników;  

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 RODO, z 
zastrzeżeniem, że wystąpienie z roszczeniem na podstawie art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego do czasu zakończenia tego 
postępowania;  

4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).  

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

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

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną 
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio 
pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

 

Wołomin, 05 października 2022 roku. 
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