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SPECYFIKACJA  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej 

w dalszej treści Pzp (Wariant I – brak negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1) 

ustawy Pzp na: 

 

Świadczenie usług przez asystenta ds. 

integracji uchodźców w ramach projektu 

„Integracja i aktywizacja uchodźców 

w Gminie Rajcza”. 
 

o szacunkowej wartości zamówienia powyżej kwoty netto 130 000 zł oraz poniżej 

równowartości kwoty 214.000 euro określonej w obwieszczeniu Prezesa UZP o którym 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy Pzp. 
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I.  INFORMACJE OGÓLNE 

Zamawiającym jest: 

Gmina Rajcza  

ul. Górska 1 

34-370 Rajcza 

pow. żywiecki, woj. śląskie 

REGON: 072182692  NIP: 5532511956 

Adres internetowy: www.rajcza.pl  

Adres poczty elektronicznej: ugrajcza@rajcza.com.pl   

tel.: (33) 86-43-155 lub 158  

1) Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) na ePUAP: Urząd Gminy Rajcza 

/d43pji4r0h/skrytka  

2) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

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

https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/  

3) Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 

SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia: 

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

https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/  

 

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na USUŁUGĘ pn.: „Świadczenie usług przez 

asystenta ds. integracji uchodźców w ramach projektu „Integracja i aktywizacja 

uchodźców w Gminie Rajcza”. 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

 

98350000-1 – Usługi świadczone na rzecz społeczeństwa 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) – zwanej 

dalej „ustawą”, o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, określonych na 

podstawie art. 3 ustawy. 

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

3. Nie zamierza się ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

4. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

5. Nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, poza wyjątkami przewidzianymi 

ustawą. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty 

przygotowania oferty. 

6. Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

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

ustawy. 

mailto:ugrajcza@rajcza.com.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://rajcza.pl/zamowienia-publiczne/
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8. Nie przewiduje się rozliczenia w walutach obcych. 

9. Nie przewiduje się wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

10. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań. 

11. Nie przewiduje się udzielania zaliczek. 

12. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. 

U. z 2021, poz. 275), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa 

w art. 222 ust. 5 ustawy. 

13. 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), zwanym dalej RODO, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych 

a) w Urzędzie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158)  

jest Wójt Gminy Rajcza; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych: w Urzędzie Gminy w Rajczy jest osoba 

wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którą można skontaktować 

się poprzez adres e-mail: iodo@marwikpoland.pl;  

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

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 

1-2 ustawy; 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, 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; 

5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych 

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 

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

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

7) posiada Pani/Pan: 

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

dotyczących; 

mailto:iodo@marwikpoland.pl
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b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1; 

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

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO2; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

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

przepisy RODO; 

8) nie przysługuje Pani/Panu: 

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

osobowych; 

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

9) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu 

sprecyzowania żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

10) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza 

przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu. 

11) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, 

której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na 

celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 5. asystentów ds. integracji 

uchodźców (5 osób) w ramach projektu „Integracja i aktywizacja uchodźców 

w Gminie Rajcza”.  

2. Usługa wykonywana przez asystenta ds. integracji uchodźców realizowana będzie 

w biurze Punktu Informacyjnego dla Uchodźców mieszczącym się w Gminie Rajcza 

(praca administracyjno-biurowa) oraz na terenie gminy Rajcza (wszystkie sołectwa) 

i innych gmin powiatu żywieckiego (usługa asystencka w terenie, załatwianie spraw 

w Urzędach itp. Nie przewiduje się pracy w formule on-line).  Asystenci odpowiedzialni 

będą za koordynowanie prac Punktu Informacyjnego dla Uchodźców oraz za tworzenie 

                                                           
1
 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. 
2
  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. 
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i realizację indywidualnej ścieżki integracji. Asystenci będą świadczyć pomoc w zakresie 

załatwiania spraw przed instytucjami, w tym zakresie pomocy socjalnej, doradztwo 

z zakresie poszukiwania stałego miejsca zamieszkania, oferty edukacyjnej oraz 

kulturowej, prowadzenie grafiku wizyt (porady psychologiczne, porady prawne, 

szkolenia, itp.), określanie niezbędnej pomocy socjalno-bytowej dla uczestników 

projektu, organizację imprez i wyjazdów integracyjnych. Punkt Informacyjny dla 

Uchodźców będzie czynny od poniedziałku do niedzieli, bez dni ustawowo wolnych od 

pracy, w godzinach od 8.00 do 18.00, z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usługi 

w innym wymiarze czasu w wyjątkowych okolicznościach. 

Szczegółowy zakres obowiązków – dotyczy wszystkich 5. osób: 

a) Opracowywanie ścieżki integracyjnej dla uchodźcy będącego beneficjentem 

projektu. 

b) Koordynowanie pracy Punktu Informacyjnego dla Uchodźców wraz z zapewnieniem 

pracy biura w wyznaczonych terminach. 

c) Udzielanie konsultacji beneficjentom projektu oraz kierowanie beneficjenta projektu 

do asystentów wspierających w przypadku wystąpienia potrzeby bieżącej pomocy. 

d) Określanie niezbędnej pomocy socjalno-bytowej dla beneficjentów projektu. 

e) Udzielanie pomocy beneficjentom projektu w opracowaniu dokumentów 

niezbędnych do rekrutacji zawodowej (m. in.CV, list motywacyjny). 

f) Prowadzenie grafiku wizyt beneficjentów projektu dla porad psychologicznych, 

porad prawnych, organizowanych szkoleń i pozostałych form wsparcia udzielanych 

w ramach realizowanego projektu. 

g) Ścisła współpraca z Liderem Projektu oraz koordynatorem projektu w zakresie 

prowadzenia niezbędnej dokumentacji beneficjentów projektu, kierowania formy 

wsparcia. 

h) Wsparcie w organizacji imprez integracyjnych dla beneficjentów projektu w zakresie 

określonym przez Lidera Projekt. 

i) Wsparcie w organizacji wyjazdów integracyjnych dla beneficjentów projektu 

w zakresie określonym przez Lidera Projektu. 

j) Zadania dodatkowe zgodnie z dyspozycjami Lidera Projektu. 

Asystenci odpowiedzialni będą za: 

a) Rzetelne prowadzenie powierzonych zadań. 

b) Dopilnowywanie terminów realizacji zadań. 

c) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. 

d) Przestrzeganie tajemnic prawnie chronionych na powierzonym stanowisku. 

e) Przestrzeganie regulaminów i instrukcji wynikających z realizacji projektu, tj. 

„Regulamin projektu „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza” 

realizowanego w ramach Programu „Razem Możemy Więcej – Pierwszej Edycji 

Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”. 

f) Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych. 

g) Prawidłowe zabezpieczenie sprzętu komputerowego i innych urządzeń biurowych. 

h) Dbałość o powierzone mienie. 

Zamówienie obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2023 r. Usługa 

wykonywana przez asystentów ds. integracji uchodźców realizowana będzie w biurze 
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Punktu Informacyjnego dla Uchodźców mieszczącym się w Gminie Rajcza oraz na terenie 

gminy Rajcza (wszystkie sołectwa) oraz innych gmin powiatu żywieckiego. Asystenci 

odpowiedzialni będą za koordynowanie prac Punktu Informacyjnego dla Uchodźców oraz za 

tworzenie i realizację indywidualnej ścieżki integracji. Asystenci będą świadczyć pomoc 

w zakresie załatwiania spraw przed instytucjami, w tym zakresie pomocy socjalnej, 

doradztwo z zakresie poszukiwania stałego miejsca zamieszkania, oferty edukacyjnej oraz 

kulturowej, prowadzenie grafiku wizyt (porady psychologiczne, porady prawne, szkolenia, 

itp.), określanie niezbędnej pomocy socjalno-bytowej dla uczestników projektu, organizację 

imprez i wyjazdów integracyjnych. Punkt Informacyjny dla Uchodźców będzie czynne od 

poniedziałku do niedzieli, bez dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 

do 18.00, z zastrzeżeniem możliwości świadczenia usługi w innym wymiarze czasu 

w wyjątkowych okolicznościach. Średniomiesięczna liczba godzin pracy przypadająca na 1. 

osobę to 100. Praca wykonywana będzie w terenie górzystym, w związku z powyższym 

należy wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia komunikacyjne mogące występować 

szczególnie w okresie zimowym.  

Wymagania bezwzględne – dotyczące wszystkich 5. osób: 

a) Ukończone kursy/szkolenia/ studia z zakresu aktywizacji/ integracji społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym/ w niekorzystnej sytuacji społecznej, w tym 

m.in.: osób z niepełnosprawnościami, osób należących do mniejszości narodowej lub 

etnicznej, migrantów, co najmniej 1 kurs/szkolenie/studia. 

b) Wykształcenie min. Średnie. 

c) Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym 

podstawową komunikację. 

d) Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację. 

e) Dyspozycyjność. 

f) Umiejętność pracy w zespole. 

g) Umiejętność rozwiązywania problemów. 

h) Sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków. 

i) Umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów. 

j) Znajomość topografii terenu gminy Rajcza. 

k) Znajomość instytucji wspierających/świadczących pomoc na rzecz uchodźców. 

Wymagania dodatkowe – dotyczy wszystkich 5 osób (punktowane wg kryterium): 

Doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z bezpośrednią pomocą uchodźcom, 

w tym obywatelom Ukrainy, którą realizowano zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) – min. 6 miesięcy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części 

zamówienia podwykonawcom (z którymi zawarł umowę o podwykonawstwo, 

zdefiniowaną w art. 7 ust. 27 ustawy). W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest 

do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę pełnych nazw 

i danych podwykonawców. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia 

podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania takiego 

podmiotu jak za własne. 
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4. Realizując powyższe Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia umożliwiała 

swobodny i bezpieczny dostęp dla osób niepełnosprawnych (sposób realizacji 

zamówienia winien zapewniać w pełni dostępność tym osobom) – jeśli dotyczy. 

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od daty 

zawarcia umowy do dnia 31.08.2023 r. 

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Informacje ogólne 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 

ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Rajcza 

/d43pji4r0h/skrytka oraz poczty elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl lub 

m.cymorek@rajcza.com.pl.  

1) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

a) W zakresie dot. przedmiotu zamówienia: Ewa Dziergas – nr. tel. tel. 33 826 12 35 

b) W zakresie zamówień publicznych: Marta Cymorek – nr. tel. 33 826 12 38 

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji. 

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania 

z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Przystępując do postępowania 

przetargowego, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkownika 

systemu miniPortal i ePUAP oraz z regulaminem korzystania z systemu miniPortal. 

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji 

wynosi 150 MB.  

5) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP, natomiast 

za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia 

dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu jak również stanowi 

załącznik Nr 8 do SWZ (plik pn. Identyfikator postępowania). 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert). 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:ugrajcza@rajcza.com.pl
mailto:m.cymorek@rajcza.com.pl
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1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Wykonawcami 

a Zamawiającym, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej –

ugrajcza@rajcza.com.pl.    

2) Zamawiający wskazuje, że obowiązują u niego następujące wymagania techniczne 

i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej wskazanej w pkt 1): 

a) załącznik nie może być zaszyfrowany, 

b) suma załączników w wiadomości email nie może przekraczać 30MB, 

c) wiadomość nie może zawierać „hiperlinków” (odnośników do innych stron). 

3) Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się za pośrednictwem dedykowanego 

formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do 

komunikacji). 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający 

i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. ZP.271.1.TPBN.6.2022 

UWAGA! 

Forma komunikacji za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy złożenia oferty. 

1) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem poczty elektronicznej 

wskazanej w pkt. 1) lub Formularza do komunikacji. Sposób sporządzenia dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń 

musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania 

informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie oraz w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. 

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta winna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i treść oferty winna 

być zgodna z treścią niniejszej SWZ. 

2. Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

4. Oferta powinna zawierać dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale 

IX SWZ. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż 

określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej. 

7. Złożenie oferty: 

mailto:–ugrajcza@rajcza.com.pl
mailto:–ugrajcza@rajcza.com.pl
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1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres 

skrzynki e-mail oraz skrzynki ePUAP, na których prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

2) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formatach danych 

określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 

rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleiformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2247), przy czym Zamawiający zaleca, aby oferta sporządzona była 

w formacie danych .doc, .docx, .pdf, .xls, .xlsx. Sposób złożenia oferty, w tym 

zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. 

Ofertę należy złożyć w oryginale. 

3) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

4) W przypadku, gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1233), 

wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 

wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

5) Pliki wchodzące w skład oferty należy skompresować do jednego pliku archiwum 

(ZIP). Plik archiwum (ZIP) należy nazwać numerem postępowania: 

ZP.271.1.TPBN.6.2022 

6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób 

zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu. 

7) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

8) Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, 

do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 

osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip 

9) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XAdES. 

10) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkownika miniPortalu.  

11) Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza ofertowego, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym. 
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12) Do oferty należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem 

osobistym następujące pliki:  

a) formularz ofertowy – zgodnie z załączonym wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do 

SWZ  

b) wykaz osób, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ, 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik 

nr 3 do SWZ oraz załącznik 3b do SWZ), 

d) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 

nr 4 do SWZ), 

e) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt VI 

pkt 16 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów stosownie do 

treści art. 118 ustawy – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli Wykonawca polega na zasobach 

innych podmiotów), 

f) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu – załącznik nr 3a do SWZ (jeśli Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów), 

g) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu – załącznik nr 4a do SWZ (jeśli Wykonawca polega na 

zasobach innych podmiotów), 

h) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania 

zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik 

nr 5 do SWZ, 

i) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 

j) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

11. Oferta oraz oświadczenia muszą być złożone w oryginale. 

12. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, 

w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem 

podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, 

sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.), 

z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju 

przekazywanych danych. 

13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 6 niniejszego rozdziału 

SWZ, przekazywane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 
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14. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych 

dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie  między Zamawiającym a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem poprawienia 

oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych omyłek, dokonywanie jakiejkolwiek 

zmiany w jej treści. 

 

VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  

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

wykluczeniu, na zasadach określonych niniejszej SWZ, oraz spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia 

warunku w powyższym zakresie. 

2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia 

warunku w powyższym zakresie. 

2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku 

w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:  

2.4.1. Wykonawca dysponuje 5. (słownie: pięcioma) osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które posiadają następujące kwalifikacje zawodowe 

oraz cechy:  

a) Ukończone kursy/szkolenia/ studia z zakresu aktywizacji/ integracji 

społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ w niekorzystnej 

sytuacji społecznej, w tym m.in.: osób z niepełnosprawnościami, osób 

należących do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrantów, co 

najmniej 1 kurs/szkolenie/studia. 

b) Wykształcenie min. średnie. 

c) Znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego w stopniu umożliwiającym 

podstawową komunikację. 

d) Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodną 

komunikację. 

e) Dyspozycyjność. 

f) Umiejętność pracy w zespole. 

g) Umiejętność rozwiązywania problemów. 

h) Sumienność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków. 

i) Umiejętność prawidłowego redagowania pism, dokumentów. 

j) Znajomość topografii terenu gminy Rajcza. 

k) Znajomość instytucji wspierających/świadczących pomoc na rzecz 

uchodźców 

l) Doświadczenie w zakresie realizacji zadań związanych z bezpośrednią 

pomocą uchodźcom, w tym obywatelom Ukrainy, którą realizowano 
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zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022r. poz 583 ze zm.) – min. 6 miesięcy. (punktowane 

wg kryterium). 

Wymagania dotyczą wszystkich 5. Osób. 

2.4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału 

w postępowaniu opisanego w pkt 2.4.1., Zamawiający żąda złożenia 

podmiotowych środków dowodowych, tj. wykazu osób (załącznik nr 2 do 

SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

3.  Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w pkt 2.4. składając oświadczenie 

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 4 do 

SWZ.  

4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie 

przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 

technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy). W takim 

przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału 

w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności od 

tego co jest przedmiotem postępowania) wykonają poszczególni Wykonawcy – wg 

załącznika nr 5 do SWZ. 

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

9. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia nie dopuszcza łącznego 

spełniania warunku przez tych Wykonawców. 

10. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy, jest spełniony, jeżeli co najmniej 

jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 
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11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 

na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

12. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków prawnych. 

13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

14.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

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

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 

podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

15.  Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 

IX ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie 

z katalogiem dokumentów określonych w SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 5 ustawy). 

16. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 12, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane 

lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  Zamawiający ocenia, czy udostępniane 

Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe 

lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 

ustawy oraz a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 

które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

17. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie 

z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 

że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

18. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału 
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w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 

żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot 

innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

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

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

zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

20. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 

(podwykonawcom) zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy. 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

22. Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, zobowiązuje 

Wykonawcę do złożenia wraz z ofertą oświadczenia i na wezwanie Zamawiającego 

dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu. 

23. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

24. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

25. Zamawiający nie przewiduje w przypadkach, o których mowa w art. 462 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 

pkt 1 ustawy, badania czy nie zachodzą wobec podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ustawy. Tym 

samym Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o 

braku podstaw do wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy, który nie udostępnił 

swoich zasobów. 

 

VII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

USTAWY PZP. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku 

składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki cywilnej ani żaden podmiot, 

na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej 

z przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie 

postępowania o  udzielenie zamówienia. 

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

1), 2) i 5) ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił przesłanki określone w art. 

110 ust 2 ustawy.  

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, 

są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne 
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okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których 

mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający 

wyklucza Wykonawcę.  

5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wykonawców co do których istnieją przesłanki takiego wykluczenia na podstawie art. 

1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) oraz na 

podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem (UE) 2022/576. 

 

VIII. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 

 

IX. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1. Wykaz oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą: 

1)  Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym 

w Rozdziale VII SWZ i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych 

w Rozdziale VI SWZ, z zastrzeżeniem wymogów określonych poniżej: 

a) oświadczenia, o których mowa w pkt 1) wykonawca składa na formularzach 

stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ oraz Załącznik nr 4 do SWZ. 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią dowód potwierdzający brak 

podstaw wykluczenia oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane 

przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, 

b) oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w Rozdziale 

VII pkt. 5  SWZ wykonawca składa na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3b 

do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający 

brak podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia (EU) 833/2014, na 

dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego 

podmiotowe środki dowodowe, 

c) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

oświadczenia, o których mowa w pkt a) i w pkt b), składa każdy z wykonawców. 

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

d) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu – załącznik nr 3a do SWZ (jeśli Wykonawca polega 

na zasobach innych podmiotów), 

e) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4a do SWZ (jeśli 

Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów), 

f) oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt 

VI pkt 16 SWZ, tj. zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów 
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stosownie do treści art. 118 ustawy – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli Wykonawca 

polega na zasobach innych podmiotów). 

g) Wypełniony wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami do punktacji, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.  

UWAGA: Adekwatnie do warunków sformułowanych w rozdziale VI niniejszej SWZ wykaz, 

o którym mowa wyżej obejmować musi 5 osób odpowiedzialnych za bezpośrednie świadczenie 

usług asystenta. Dla każdej z tych osób Wykonawca wykazuje liczbę miesięcy doświadczenia 

w zakresie realizacji zadań związanych z bezpośrednią pomocą uchodźcom, w tym obywatelom 

Ukrainy, którą realizowano zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

(Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) – min. 6 miesięcy. 

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy 

dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania 

zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na 

podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, które wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik 

nr 5 do SWZ. 

3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1 stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

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

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

środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, tj. w zakresie potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania. W tym celu, Wykonawca złoży: 

a)  oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym 

Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 

oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

(załącznik nr 9 do SWZ). 
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4. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania 

ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu w przypadku, jeśli 

negocjacje zostały przewidziane, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia (jeśli 

dotyczy). 

5. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę 

lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków 

dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je 

uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, 

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

7. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w ust. 1, podmiotowych środków 

dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one 

niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich 

złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:  

a) oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub 

poprawienie lub  

b) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, 

o którym mowa w ust. 1, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych 

dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu. 

9. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, lub podmiotowe 

środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 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. 

10. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

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

składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji 

elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

X. WADIUM I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. 
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XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

o informowaniu o cenach towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 178). 

2. Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. 

oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę wszystkich kosztów określonych 

w SWZ w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów. W cenie należy również uwzględnić 

wszystkie opłaty i podatki (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów 

i rabatów. Wykonawca musi również uwzględnić koszty badań lekarskich np. lekarz 

medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne itp. W zależności od 

zapotrzebowania. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie przedstawionej 

kalkulacji usług za ich faktyczne wykonanie. 

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

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować 

Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez 

kwoty podatku. 

4. Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie 

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie 

podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie 

o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio 

zmodyfikować treść formularza. 

5. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.  

6. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich 

cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim 

zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób: 

 w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5; 

 w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5. 

Cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT  

7. Cena podana przez Wykonawcę w ofercie za wykonanie danego zadania służyć będzie do 

porównania i oceny złożonych ofert w kryterium „cena”. 

8. Cena oferty powinna być podana w polskich złotych, liczbowo i słownie, z VAT-em  – 

zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1).  

9. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy 

i nie będą podlegały zmianie. 

10. Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 

polskich (PLN). 
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XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 25 października 2022 r.   

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

związania ofertą, o którym mowa w pkt 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. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez 

Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy składać w terminie do dnia 26 września 2022.r. do godz. 1000 używając 

w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: 

Urząd Gminy Rajcza /d43pji4r0h/skrytka 

 

XIV. TRYB OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 września 2022 o godz. 1100 poprzez użycie aplikacji do 

szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie. 

2. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, 

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte, 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XV. KRYTERIA WYBORU OFERT. 

1. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie % 

1 Cena 60% 

2 Doświadczenie osób wykonujących zadanie 40% 

 RAZEM 100% 

2. Opis kryteriów oceny ofert, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1) Kryterium 1: „cena” – ocena w zakresie kryterium „cena” zostanie dokonana na   

podstawie wypełnionego „Formularza oferty", stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ 

i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 
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2) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg 

matematycznych reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego wzoru: 

oferowana najniższa cena brutto 

cena = ------------------------------------------ x 60 % 

cena brutto oferty badanej 

3) Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt. 

4) Kryterium 2: „doświadczenie osób wykonujących zadanie” dotyczy doświadczenia 

w zakresie realizacji zadań związanych z bezpośrednią pomocą uchodźcom, w tym 

obywatelom Ukrainy, którą realizowano zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. Z 2022 r. poz. 583 ze zm.) 

5) Ocena w zakresie kryterium „doświadczenie osoby wykonującej zadania” zostanie 

dokonana na podstawie wypełnionego „Wykazu osób”, stanowiącego załącznik nr 2 do 

SWZ i złożonej w nim deklaracji wykonawcy. 

6) Doświadczenie asystentów ds. integracji uchodźców rozumiane jako iloraz (D) łącznej 

liczby miesięcy doświadczenia w zakresie realizacji zadań związanych z bezpośrednią 

pomocą uchodźcom na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do niniejszej SWZ. D = suma miesięcy doświadczenia zawodowego 

poszczególnych asystentów/liczba asystentów ds. integracji uchodźców. 

7) Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg matematycznych 

reguł zaokrąglania, wynikającą z następującego wzoru: 

                 doświadczenie asystentów  

                         oferty badanej 

Doświadczenie = --------------------------------------------------------------      x 40 % 

                                         najwyższy wskaźnik doświadczenia 

                                      asystentów spośród wszystkich ofert 

8) Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 40,00 pkt. 

9) Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę 

danej oferty. 

3. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

4. Jeżeli zaoferowana cena, lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 

w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do 

możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 

w dokumentach zamówienia lub wynikającymi  z odrębnych przepisów, Zamawiający 

zażąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny, 

lub jej istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą dotyczyć zagadnień wskazanych 

w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 
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5. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi,  

że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień  

w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie 

uzasadniają rażąco niskiej ceny tej oferty. 

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

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

wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium 

o najwyższej wadze. 

9. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający 

wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 

 

XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny 

sposób. 

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

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

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na dane zadanie, 

zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Osoby reprezentujące Wykonawcę najkorzystniejszej oferty przy podpisaniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie 

wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Wykonawca, o którym mowa w ust. 3, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie 

zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na dane 

zadanie, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert na dane zadanie spośród 

ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie na to 

zadanie. 

7. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 
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a) umocowania do podpisania umowy, jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści 

złożonej oferty, 

b) złożenia dokumentów potwierdzających doświadczenie osób wskazanych do 

realizacji zamówienia np. zaświadczenie wydane przez podmiot, na rzecz którego 

była realizowana działalność charytatywna w zakresie uchodźców z Ukrainy, 

c) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie realizacji 

przedmiotowego projektu (klauzula informacyjna), 

d) złożenia kwestionariusza osobowego – dotyczy osoby uczestniczącej 

w wykonywaniu zamówienia, 

e) złożenia oświadczenia w zakresie obywatelstwa, korzystania z praw publicznych 

oraz skazania bądź nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo 

lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy osoby uczestniczącej 

w wykonywaniu zamówienia, 

f) złożenia oświadczenia o wymiarze zaangażowania zawodowego w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE oraz działań 

finansowanych z innych źródeł – dotyczy osoby uczestniczącej w wykonywaniu 

zamówienia. 

 

XVII.  INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY – NIE DOTYCZY. 

 

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX p.z.p. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie 

wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego 

odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 

upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią 

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio 

odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej; 
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2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w pkt 1. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od 

dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia dokumentów 

zamówienia na stronie internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

sądu zamówień publicznych. 

 

XIX. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ  

1. Przed terminem składania ofert każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

o wyjaśnienie treści SWZ.  

2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 25, 

przedłuża termin składania odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia odpowiednio ofert. 

4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w punkcie 2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. 

5. Przedłużenie terminu do składania nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 

o którym mowa w punkcie 2. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

7. Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również 

pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SWZ i będą 

wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 

wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

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 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

10. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania odpowiednio 

ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, 

na której została udostępniona SWZ. 
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11. Informację o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert Zamawiający zamieszcza 

w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

12. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

13. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia. 

14. Zamawiający nie planuje organizować zebrania wszystkich wykonawców w celu 

wyjaśnienia treści SWZ. 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz osób 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 

4. Załącznik nr 3a – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia dla podmiotów 

udostępniających zasoby  

5. Załącznik nr 3b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014 

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków 

7. Załącznik 4a – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków dla podmiotów 

udostępniających zasoby  

8. Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

publiczne 

9. Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby 

10. Załącznik nr 7 –  Projekt umowy 

11. Załącznik nr 8 – Identyfikator postępowania  

12. Załącznik nr 9 – O przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

13. Załącznik nr 10 – Instrukcja MINI PORTAL  

14. Załącznik nr 11 – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

(informacja dla uczestników zamówień publicznych.) 

 

 

 

 

 

 

 

Zatwierdził 

Wójt Gminy Rajcza 

Zbigniew Paciorek 

 


