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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Gmina Rajcza - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy 

34-370 Rajcza, ul. Górska 1 

NIP: 5531757514 REGON: 072359038         

Tel. 33 864 33 96 

Adres poczty elektronicznej:  

Adres strony internetowej: http://rajcza.naszops.pl/ 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania oraz strony, na której 

udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty      

zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: http://rajcza.naszops.pl/ 

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

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie: Podstawowy 

bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1, z uwzględnieniem przepisów 

stosowanych przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi, w związku z art. 359 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.).  

Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 

750 000 euro. 

3. INFORMACJE OGÓLNE 
3.1. Wizja lokalna 

Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej 

lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji 

zamówienia. 

3.2. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania 

zamówienia. 

3.3. Katalogi elektroniczne 

Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

3.4. Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Funduszu 

Solidarnościowego.  

3.5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019r. roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta w rozumieniu  

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022” dla 9 uczestników w Gminie Rajcza. 

Wspólny Słownik Zamówień:  

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta w rozumieniu  

Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022” finansowanego ze środków Funduszu 

http://rajcza.naszops.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Solidarnościowego dla 9 uczestników w Gminie Rajcza: 

• 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia; 

• 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; 

• 2 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

2. Uczestnikami programu będą wyłącznie mieszkańcy Gminy Rajcza, których nabór 

przeprowadza zamawiający. 

3. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:  

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; 

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez 

uczestnika miejsca; 

c) załatwianiu spraw urzędowych; 

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy); 

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki 

oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.  

UWAGA: Zamawiający wymaga od wykonawcy składającego ofertę wykonania 

zamówienia w ramach niniejszego postępowania gotowości świadczenia usług 

asystenckich w całym zakresie wynikającym z Załącznika Nr 9 do Programu 

(Wzór karty zakresu usług asystenta w ramach Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022). Złożenie oferty traktuje się jako 

równoznaczne z oświadczeniem tej gotowości przez wykonawcę. 

4. Wykonawca w ramach realizacji usług asystenta zobowiązany jest do 

uwzględniania i realizacji celów Programu. 

5. Maksymalny łączny wymiar czasu realizacji usług asystenta – 5040 godzin 

zegarowych. Planuje się realizację: 

• 720 godzin dla dzieci do 16 roku życia, które posiadają orzeczenie  

o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 

samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (limit - 320 

godzin dla jednej osoby);  

• 3600 godzin dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 

(limit 720 godzin dla jednej osoby); 

• 720 godzin dla osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem 

niepełnosprawności (limit - 320 godzin dla jednej osoby); 

UWAGA: W GODZINACH REALIZACJI USŁUG ASYSTENTA NIE MOGĄ BYĆ 
ŚWIADCZONE USŁUGI OPIEKUŃCZE LUB SPECJALISTYCZNE USŁUGI 
OPIEKUŃCZE, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2004 r. O 
POMOCY SPOŁECZNEJ (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2021 R. POZ. 2268 Z 
PÓŹN. ZM.), USŁUGI FINANSOWANE W RAMACH FUNDUSZU 
SOLIDARNOŚCIOWEGO LUB USŁUGI OBEJMUJĄCE ANALOGICZNE 
WSPARCIE, O KTÓRYM MOWA W PKT IV UST. 9 PROGRAMU, 
FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ.  

6. Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 
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7. Do czasu realizacji usług asystencji osobistej wlicza się czas 

oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 min. Jeżeli czas 

oczekiwania wynosi więcej niż 90 min., wówczas usługę dojazdu do wybranego 

miejsca i powrotu z niego rozlicza się jako dwie odrębne usługi powiększone 

łącznie o 90 min. trwania. 

8. Limit godzin usług asystenta przypadających dla każdego uczestnika Programu 

zostanie wskazany przez zamawiającego.  

9. Usługi asystenta będą realizowane przez asystentów, którymi mogą być: 

a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji 

w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej (Zawód 

asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 

Dz. U. z 2018 r. poz. 227 pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy 

wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej symbol 3412), opiekun 

osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, 

pielęgniarka, fizjoterapeuta;  

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. 

doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych 

w formie wolontariatu; 

c) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które 

nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia 

przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią 

asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej. 

UWAGA: W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na 

rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności, wymagane jest także: 

a) zaświadczenie o niekaralności; 

b) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw 

na Tle Seksualnym; 

c) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka z niepełnosprawnością. 

10. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek uwzględniać zakres usług 

określony w Karcie stanowiącej załącznik nr 9 do Programu przekazanej 

wykonawcy przez zamawiającego wraz z zawarciem umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego w ramach niniejszego postępowania. 

11. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usług asystenta i jej dokumentowania 

zgodnie z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia w granicach przewidzianych 

Programem limitu czasu usług dla poszczególnych uczestników. 
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14. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu wyraża zgodę na obsługę 

adekwatnie do występujących potrzeb, procesu: 

a) zakupu i dystrybucji środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 

50,00 zł miesięcznie dla każdej osoby świadczącej usługi asystenckie, z 

zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 

3000,00 zł 

b) rozliczania i wypłaty pokrycia kosztów zakupu biletów komunikacji 

publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz kosztów dojazdu 

własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w związku z 

wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Programu oraz 

zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub 

społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi Programu w łącznej 

wysokości nie większej niż 300,00 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem, iż 

maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 18000,00 zł 

c) zakupu ubezpieczenia OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem 

usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150,00 zł rocznie, z 

zastrzeżeniem, iż maksymalny limit środków przeznaczonych na ten cel wynosi: 

750,00 zł 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania limitów czasu usług dla 

poszczególnych uczestników ustalonych przez zamawiającego jak i wynikających z 

zapisów Programu oraz zasad kwalifikowalności ustalonych w Programie w 

szczególności uwzględniając, iż: 

− pod opieką asystenta w tym samym czasie będzie pozostawać tylko 1 uczestnik 

Programu; 

− koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu, np. taksówką asystentów w 

związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści 

Programu jest wliczony w czas pracy asystenta jedynie w przypadku obecności 

uczestnika Programu; 

− będzie prowadzona ewidencja biletów komunikacji publicznej/prywatnej 

jednorazowych lub miesięcznych, zawierająca m.in. informacje dotyczące: daty 

pobrania biletów, liczby pobranych biletów, danych asystenta, daty i celu 

podróży; 

− będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu stanowiącego własność 

asystenta (załącznik nr 11 do Programu pn. Wzór ewidencji przebiegu pojazdu) 

lub ewidencja kosztów przejazdu innym środkiem transportu, np. taksówką, 

zawierająca następujące informacje: dane asystenta, datę i cel podróży, do 

której należy dołączyć dowód poniesienia wydatku np. rachunek, paragon, 

fakturę dokumentującą ww. przejazd; 

− zakup środków ochrony osobistej oraz dojazd własnym/innym środkiem 

transportu, np. taksówką, asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą 

realizacji usług wymienionych w treści Programu, zostaną zrealizowane w 

terminie do 30 dnia od daty odwołania ogłoszonego w dniu 20 marca 2020 r. 

stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z powodu zakażeń 



SWZ 
Świadczenie usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki wytchnieniowej 

 

 

 Strona: 6/22 

wirusem SARS-CoV-2. 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w realizacji usług 

asystenta wynikające ze zmian stanu zdrowia uczestników Programu a także 

będące następstwem zmian sytuacji epidemiologicznej SARS-CoV-2 i 

ewentualnych obostrzeń. 

17. Mając na względzie obowiązek stosowania klauzul społecznych wynikający z 

zapisów Programu zamawiający wymaga, by wykonawca zapewnił udział w 

realizacji czynności składających się na wykonanie zamówienia co najmniej jednej 

zatrudnionej przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. Obowiązek realizacji tego wymogu dotyczy całego okresu 

wykonywania zamówienia i stanowił będzie zapis umowy o udzielenie 

zamówienia w niniejszym postępowaniu.  

UWAGA. Podstawę zatrudnienia i ilość osób, o których mowa wyżej, jak również 

rodzaj wykonywanych przez nie czynności w ramach realizacji zamówienia 

wykonawca wskazuje w formularzu ofertowym – załącznik nr 6 SWZ. 

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy i zamawiającego 

niemożliwym okaże się zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej do 

wykonywania czynności wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym 

zobowiązany jest on zapewnić realizację tego wymogu poprzez zmianę czynności 

realizowanych przez co najmniej jedną zatrudnianą przez niego osobę 

niepełnosprawną w ramach wykonania zamówienia. Wykonawca w umowie o 

udzielenie zamówienia zobowiązany zostanie do niezwłocznego informowania 

zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa wyżej i jednoczesnego 

zapewnienia i wskazania w terminie 7 dni od ich zaistnienia, sposobu realizacji 

obowiązku zatrudnienia co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej w ramach 

wykonania zamówienia w szczególności określając wykonywane przez tę osobę 

czynności oraz podstawę jej zatrudnienia.       

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych 

4.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie 

dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

4.3. Powody niedokonania podziału zamówienia na części: 

Zamawiający nie planował podziału zamówienia na części, gdyż dające się 

wyodrębnić elementy składowe zamówienia stanowią integralną całość ich 

podział zaś na części powodowałby nadmierne trudności techniczne 

i komplikacje w realizacji zadania. Potrzeba skoordynowania działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby zagrozić 

właściwemu wykonaniu zadania. Ponadto Zamawiający zlecając jednemu 

Wykonawcy całość usług może osiągnąć korzystniejszy wynik finansowy całego 

zamówienia.  

4.4. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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4.5. Zamawiający mając na względzie ewentualność konieczności zatrudnienia 

przez wykonawcę w charakterze asystentów osób wskazywanych przez 

uczestników nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie 

realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy stosownie do postanowień art. 95 ust. 1 Pzp. 

4.6. Zamawiający na podstawie art. 96 ust 1 i ust 2 pkt 2 lit. e) Pzp w niniejszej SWZ 

w pkt 19 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia określił wymóg 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych.    

4.7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 

Wykonawcę wymogu zatrudnienia osoby/osób, o którym mowa w  pkt. 4.6. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania dokumentów wymienionych w pkt. 4.8. w zakresie potwierdzenia 

spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania w/w wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania czynności przez osobę 

niepełnosprawną w zakresie realizacji Umowy. 

4.8. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu następującego 

dokumentu/dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu, o którym mowa                

w pkt. 4.6., tj.: 

1) oświadczenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, 

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej potwierdzającej zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, 

4) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, 

niezbędne do weryfikacji zatrudnienia w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionej osoby niepełnosprawnej, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy i 

zakres obowiązków pracownika. 

4.9. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia, o którym mowa w pkt. 4.6., 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1/30 kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedopełnienia obowiązku za każdy dzień niedopełnienia 

obowiązku. 

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA  
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 I 8 USTAWY PZP. 

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

7 i 8 ustawy Pzp. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2022 r. 
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7. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania 

określone w niniejszej SWZ. 

7.2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki 

udziału w postępowaniu: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 

1 Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający 

uzna warunek za spełniony poprzez wykazanie, iż: 

I. Wykonawca posiada doświadczenie wyrażające się wykonaniem 

należycie: 

1) co najmniej trzech usług o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto 

każda (słownie: sto tysięcy złotych), obejmujących swym zakresem 

świadczenie usług opiekuńczych w tym usług opieki wytchnieniowej, lub usług 

asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wykonanych lub wykonywanych 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

II. Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

1) co najmniej 7 osobami (asystentami), które posiadają:  

• dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących 

kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, 

opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, 

pielęgniarka, fizjoterapeuta lub 

• co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu 

bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie 

zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie 

wolontariatu; 

W tym min. 2 osoby, które będą świadczyły usługi asystencji osobistej na rzecz 

dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem  

o niepełnosprawności, dodatkowo posiadają: 

− zaświadczenie o niekaralności; 

− pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw 

na Tle Seksualnym; 

UWAGA: 

Asystentem może być osoba wskazana przez uczestnika Programu lub jego 

opiekuna prawnego. Jeżeli asystent zostanie wskazany przez uczestnika 

Programu lub jego opiekuna prawnego, wówczas Wykonawca zobowiązany 

będzie do zatrudnienia asystenta zgodnie ze wskazaniem. 

8. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 
8.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, 

wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 

ustawy Pzp. 
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8.2. Zamawiający, na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, wykluczy również                      

z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że Wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału                      

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego 

lub prawa pracy, będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za 

przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII 

Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub 

za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

3) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego 

lub prawa pracy, będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za 

wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 

środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny; 

4) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego 

lub prawa pracy, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  

o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa 

pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą 

decyzją karę pieniężną; 

5) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza              

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie,  

o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a lub b ustawy Pzp; 

6) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej  

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

7) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,                      

co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych dowodów; warunki 

8) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp, 

którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez 

wykluczenie Wykonawcy; 
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9) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,             

co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków 

dowodowych; 

11) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

12) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

8.3. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 111 

ustawy Pzp. 

8.4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni 

Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 

ustawy Pzp. 

8.5. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wykluczy 

Wykonawcę. 

8.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, 

ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

9. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
9.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 

udziału 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące 

wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia – (załącznik nr 1 do SWZ). 

2 Wykaz osób 

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (załącznik nr 5 do 

SWZ). 

UWAGA: Adekwatnie do warunków sformułowanych w pkt 7 ppkt 2 

niniejszej SWZ wykaz, o którym mowa wyżej obejmować musi 7 osób 

odpowiedzialnych za bezpośrednie świadczenie usług asystenta 

osobistego osoby niepełnosprawnej. Dla każdej z tych osób Wykonawca 

wykazuje liczbę miesięcy doświadczenia zawodowego odpowiednio 

w zawodzie  asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, 

opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, 

pielęgniarka, fizjoterapeuta albo udokumentowanego doświadczenia 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym    

9.2. 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: 

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową 

lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie  

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 4 do 

SWZ). 

9.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu 

postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie 

postępowania, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.4. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może 

w każdym czasie wezwać Wykonawcę do złożenia wszystkich lub niektórych 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

9.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

9.6. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia 

Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub  
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w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym. 

9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
PODMIOTÓW TRZECICH 

10.1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach 

określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

10.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, zobowiązany jest: 

1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu – (załącznik nr 2 do SWZ) 

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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek 

łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

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

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

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

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków”, 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. (zał.1) 

3) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone 

w pkt 9.2 ppkt 1 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie 

zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 

10.3. Zamawiający oceni, 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, a także zbada, czy nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy w pkt. 8 niniejszej SWZ. 

10.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu 
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podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

11.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.  

11.2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia 

Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, 

Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już 

znani. 

11.3. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich 

zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia.  

12. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać  

w szczególności wskazanie: 

1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 

2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 

3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego  umocowania. 

12.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

dokument ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału” (załącznik nr 1 do SWZ), o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

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. 

12.4. 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.  

12.5. W przypadku, o którym mowa w pkt 12.4 SWZ, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie 

(załącznik nr 3 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

Wykonawcy. 
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13. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  
Z WYKONAWCAMI 

13.1. Korzystanie z miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

13.2. Na miniPortalu postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Świadczenie 

usług w formie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej oraz opieki 

wytchnieniowej” – znak sprawy: GOPS.ZP.260.1.2022. 

13.3. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,                    

w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie 

informacji, odbywa się elektronicznie: 

1) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” udostępnionego 

przez miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, gdzie po wyborze 

formularza system miniPortal przekieruje wykonawcę na stronę ePUAP lub 

2) za pośrednictwem formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego 

bezpośrednio na stronie ePUAP- adres skrzynki: /gops_rajcza/SkrytkaESP lub  

3) pod adresem  https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia  

4) za pomocą poczty elektronicznej gops@rajcza.com.pl   

13.4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto 

na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP, poza dostępem do 

formularza „Formularz do komunikacji”, ma również dostęp do formularza 

„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”. 

13.5. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych 

informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

13.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz 

informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej 

platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

13.7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”                             

i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

13.8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) oraz 

rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2415 z późn. zm.). 

13.9. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicz-

nego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/ezamowienia
mailto:gops@rajcza.com.pl
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13.10. Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: 

a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 

pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2070); 

b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. 

z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych                    

(tekst jednolity Dz. U. 2022 r. poz. 671). 

13.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

13.12. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

Magdalena Probosz-Walkarz – Kierownik GOPS w Rajczy, tel.: 33 864 33 96                               

e-mail: gops@rajcza.com.pl 

14. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 
14.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie 

treści SWZ. 

14.2. 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. 

14.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa 

w punkcie powyżej, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ. 

14.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

14.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 

14.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu 

składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający 

udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium. 

16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
16.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 2022-05-28. 

16.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

16.3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem tego terminu zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  

17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 
17.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

17.2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi  

w niniejszej SWZ. 
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17.3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 

określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami. 

17.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być 

sporządzona w języku polskim i złożona pod rygorem nieważności w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

17.5. W związku z tym, iż na ofertę składa kilka dokumentów, wykonawca powinien 

przygotowując ofertę stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie 

dokumenty oferty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu 

wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).  

W kolejnym kroku za pośrednictwem aplikacji do szyfrowania wykonawca 

zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. Sposób 

zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

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

17.6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa                  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1913 z późn. zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych 

informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz 

z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 

przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

powinien ten plik zaszyfrować. 

17.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

18. TERMIN ORAZ OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT 
18.1. Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć poprzez miniPortal w terminie do 

dnia 2022-04-29 do godz. 10:00. 

18.2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również 

na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty składanej przez 

wykonawcę jest dostępna na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. 

18.3. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowanie, opisany został w „Instrukcji 

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

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

18.5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić 

zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został 

opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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18.6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

18.7. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji 

na miniPortalu. 

19. TERMIN ORAZ OPIS SPOSOBU OTWARCIA OFERT 
19.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2022-04-29 o godz. 11:00. 

19.2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce „Deszyfrowanie” na miniPortalu                        

i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

19.3. 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. 

19.4. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

19.5. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 

otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający 

poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania. 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
20.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie jednej 

godziny usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 

stanowiących przedmiot zamówienia w złotych polskich (PLN), 

z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. 

20.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ 

oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także 

wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu zamówienia (cena ryczałtowa). 

20.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych 

polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

20.4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie  

z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów 

 i usług. 

20.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  

u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 

r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny 

Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od 

towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

20.6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 
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1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 

u Zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku; 

4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 

21. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

21.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować 

będzie niżej podane kryteria: 

Nr Nazwa kryterium  Waga 

 

1 

 

Cena 

 

60 % 

 

 

2 

 

Doświadczenie asystentów osobistych osoby 

niepełnosprawnej 

 

 

40 % 

21.2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących 

wzorów: 

Nr 

kryterium 

Wzór 

1 Cena 

Liczba punktów oferty badanej = (Cmin/Cofb ) x 60(waga) 

gdzie: 

- Cmin – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ofert 

- Cofb -  cena podana w ofercie badanej 

2 Doświadczenie asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej 

rozumiane jako iloraz (D) łącznej liczby miesięcy doświadczenia 

zawodowego odpowiednio w zawodzie  asystent osoby 

niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, 

pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, 

fizjoterapeuta albo udokumentowanego doświadczenia 

w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym 

i liczby asystentów ustalonych (wskaźnik doświadczenia 

asystentów) na podstawie złożonego przez wykonawcę wykazu 

stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej SWZ. 

D = suma miesięcy doświadczenia zawodowego poszczególnych 

asystentów/liczba asystentów  

Liczba punktów oferty badanej = (Dofb/Dmax) x 40(waga) 

gdzie:  

- Dofb -  wskaźnik doświadczenia asystentów oferty badanej 

- Dmax – najwyższy wskaźnik doświadczenia asystentów spośród 
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wszystkich ofert 

21.3. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie 

końcową ocenę danej oferty. 

21.4. 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. 

21.5. 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. 

21.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na 

Wykonawcy. 

21.7. 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. 

21.8. 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. 

22. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
22.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

22.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazując im informacje,  

o których mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni je na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

22.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert, spośród ofert 

pozostałych  

w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 

23. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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23.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie  

i na zasadach określonych w art. 308 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

23.2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, któremu zostanie udzielone 

zamówienie, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

23.3. Przed zawarciem umowy Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązany jest do podania wszelkich informacji niezbędnych do wypełnienia 

treści umowy. 

23.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci, na wezwanie Zamawiającego, 

zobowiązani będą przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przedłożyć kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

23.5. Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i skutkować 

będzie zastosowaniem przez Zamawiającego procedury określonej w art. 263 

Pzp. 

24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 

jest wymagane. 

25. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY  
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ. 

26. 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp. 

27. AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa  

w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp. 

28. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
28.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez 

Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami 

krajowymi. 

28.2. Zamawiający informuje, że: 
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1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Rajcza - Gminny 

Ośrodek Pomocy  Społecznej w Rajczy, 34-370 Rajcza, ul. Górska 1,                            

tel. 338643396, e-mail: gops@rajcza.com.pl, reprezentowany przez Kierownika; 

2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować 

się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: 

iodo@marwikpoland.pl 

3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług 

asystenta w rozumieniu  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022” dla 9 

uczestników w Gminie Rajcza – znak sprawy: GOPS.ZP.260.1.2022 oraz w celu 

archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub 

podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu 

 o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania 

umowy. 

6) Administrator, w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta  

z systemów i nie stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  

a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.  

28.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych 

wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą: 

1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO ust. 1 i 2 względem osób 

fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca 

bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie Zamawiającego; 

2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO ust. 1 i 2 względem osób 

fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów 

składanych na żądanie Zamawiającego. 

28.4. Zamawiający informuje, że; 

1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe 

dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, 

do upływu terminu na ich wniesienie; 

2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich 

danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO  
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(tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy 

polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków 

zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych  

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących 

zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez 

Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO 

(związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, 

czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia 

poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 

RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od 

administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), 

Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania 

dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane,  

z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu 

postępowania oraz jego załączników; 

5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 

6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa  

w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych 

zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia 

tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia 2016/679. 

Załączniki do SWZ: 

Nr Nazwa załącznika 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

2 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

3 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia 

4 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej 

5 Wykaz osób 

6 Formularz oferty 

7 Projekt umowy  

8 Identyfikator postępowania  

 

 


