Znak sprawy: 10/zamówienia/2018
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania.
CPV 85000000-9.
ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE
o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
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Fundacja „Promyk Słońca” – Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne – Publiczne
Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” – wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy na
obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a

ZATWIERDZAM:

Wrocław, dnia 27.11.2018r.

....................................................
Podpis Dyrektora Generalnego lub osoby uprawnionej
do reprezentowania Zamawiającego

Wrocław, listopad 2018 r.
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Warunki udziału w postępowaniu.
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Przesłanki wykluczenia Wykonawców.

6.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

7.

Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
PZP oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

8.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).

9.

Sposób komunikacji oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów.
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Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ.

11.

Opis sposobu przygotowania ofert.

12.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

13.

Wymagania dotyczące wadium.

14.

Miejsce oraz termin składania ofert.

15.

Miejsce, sposób i termin otwarcia ofert.

16.

Termin związania ofertą.

17.

Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia.

18.

Ogłoszenie wyników postępowania oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

20.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

21.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Załączniki:
ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYKAZ KADRY

ZAŁĄCZNIK NR 3
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POSTĘPOWANIU

ZAŁĄCZNIK NR 4

PROPOZYCJA/WZÓR ZOBOWIĄZANIA INNEGO PODMIOTU

ZAŁĄCZNIK NR 5
ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
UMOWA (WZÓR)
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1.INFORMACJE OGÓLNE.
1.1.

Fundacja Promyk Słońca z siedzibą ul. Złota 61/100, kod pocztowy 00-819 Warszawa, Oddział Fundacji „Promyk Słońca”
Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne – Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” – wiodący ośrodek
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a, tel. 71 782 77 77 wew. 5 email: sekretariat@promykslonca.pl, strona internetowa:
www.promykslonca.pl zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym
zgodnie z art. 138 lit. „o” ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania

1.2. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego https://www.promykslonca.pl/przetargi/
1.3.
1.4.

Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.
Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od: 8.00 do 16.00.

1.5.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.
U.
z
2018
poz.
1986)
zwaną
dalej
„ustawą
Pzp”,
„ustawą”
lub
„Pzp”.
Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138 lit. o PZP.

1.6.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

1.7.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się,
aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy.

1.8

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiający i
Wykonawca
muszą
przekazywać
pisemnie.
Zamawiający
dopuszcza
następujące
formy:
za
pośrednictwem
operatora
pocztowego
w
rozumieniu
ustawy
Prawo
pocztowe,
osobiście,
za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu poczty elektronicznej.

1.9.

Zamawiający nie przewiduje:
a)
zebrania Wykonawców,
b)
zawarcia umowy ramowej,
c)
wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
d)
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
e)
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
f)
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.

1.10.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Wartość
przedmiotowych zamówień nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.

1.11.

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

1.12.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zostały określone w Opisie
przedmiotu zamówienia (pkt 1.12.1).
KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

1.13.

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), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja Promyk Słońca, adres: ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, nr
kontaktowy 71 7827777 wew. 5. w godzinach pracy, tj. pomiędzy 8-16 od poniedziałku do piątku, email:
daneosobowe@promykslonca.pl.
2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego znak 10/zamówienia/2018
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji przez Zamawiającego zadania publicznego:
prowadzenie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na
prawach powiatu oraz przez kolejnych 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Zamawiający zakończył
realizację zadania.
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5. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie
do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych1;
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;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Państwa, że
przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Nie przysługuje Państwu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1.14.
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Podstawowe informacje o kompleksowym programie wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz o wiodących ośrodkach
koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, prowadząca Publiczne Przedszkole Integracyjne
„Promyk Słońca” z siedzibą ze Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a, realizuje zadanie publiczne: prowadzenie wiodącego
ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu.
Głównym celem wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych jest udzielanie kompleksowego wsparcia
rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością oraz zagrożonymi niepełnosprawnością.

2.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego określone są w Rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712), tj.:
1)

udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2)

wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w
szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i
logopedycznej;

3)

wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4)

organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka –
dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych
specjalistów;

5)

koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:
a)

zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b)

prowadzenie akcji informacyjnych,

c)

monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

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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Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego są finansowane z budżetu państwa.

3.
1.

Zakres rzeczowy usługi/zakres obowiązków Wykonawcy dotyczący wszystkich części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawnością lub
zagrożonych niepełnosprawnością (w szczególności dzieci do 3 roku życia) do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku
szkolonego - w ramach zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy
Wrocław, prowadzonych przez specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach.

2.

Zajęcia terapeutyczne realizowane będą głównie w:
1)

pomieszczeniach Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a lub w innych pomieszczeniach
będących w dyspozycji Fundacji „Promyk Słońca”;

2)

w zależności od możliwości specjalistów prowadzących terapię (Wykonawców) oraz od potrzeb dziecka - w domu
rodzinnym dziecka (dotyczy to w szczególności dzieci objętych opieką hospicyjną);

3)

w placówkach przedszkolnych, żłobkach – jeśli zostaną podpisane stosowne „Porozumienia o współpracy”
pomiędzy Fundacją „Promyk Słońca” a żłobkami/przedszkolami/innymi placówkami o możliwości realizacji terapii
dla dzieci kwalifikujących się do programu „Za życiem” w danym żłobku/przedszkolu/danej placówce i objętych
jednocześnie opieką tej placówki (na dzień ogłoszenia zamówienia niniejszy punkt dotyczy Przedszkola
Integracyjnego nr 125 im. Janusza Korczaka przy ul. Ścinawskiej 10 we Wrocławiu);

4)

w uzgodnieniu z Wykonawcą – dopuszcza się realizację usługi również w innych miejscach wskazanych przez
Zamawiającego na terenie Gminy Wrocław.

4.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy (nie wcześniej jednak niż od dnia 30.11.2018 r.) do dnia 31
grudnia 2021 r.

5.

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia (czyli usługi prowadzenia zajęć terapeutycznych),
zobowiązany będzie do pozostawania w gotowości do prowadzenia zajęć przez cały okres trwania umowy. Realizacja
zajęć będzie uzależniona od ilości zgłaszających się i zakwalifikowanych do specjalistycznej pomocy dzieci oraz rodzajów
terapii przyznanej dzieciom zgodnie z ich potrzebami. Wynagrodzenie będzie płatne wyłącznie za zrealizowane zajęcia.

6.

Wykonawca będzie standardowo realizował usługi w godzinach/miejscu ustalonym z Zamawiającym i
rodzicami/opiekunami dzieci – w dni powszednie w godzinach pomiędzy 8.00 a 20.00.

7.

Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zgłoszeniu się dzieci i zakwalifikowaniu ich do określonych form terapii.
Zamawiający planuje aktualizacje zlecanych godzin wraz z podaniem harmonogramów zajęć w okresach miesięcznych
(tj. jeden raz na miesiąc).

8.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało przede wszystkim:

1)

prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi i zagrożonymi niepełnosprawnością zgodnie z
posiadanymi kwalifikacjami;

2)

prowadzenie indywidualnej dokumentacji realizacji terapii zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (w
szczególności prowadzenia dzienników zajęć dodatkowych oraz opracowanie indywidualnych programów terapii);

3)

współpraca z innymi specjalistami pracującymi z dzieckiem w celu zwiększenia skuteczności terapii.

9.

Zamawiający będzie na bieżąco zlecał do realizacji kolejne godziny usług terapeutycznych (szacunkowo – jeden raz na
miesiąc) – zgodnie z zapotrzebowaniem na wsparcie dzieci objętych programem „Za życiem”, realizowanym przez
wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy.

10. Zamawiający dopuszcza:
a)

dokonanie zmian liczby godzin/rodzajów zajęć – zmiany uzasadnione ujawnionymi w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia potrzebami dzieci objętych wsparciem lub potrzebami Zamawiającego,
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b)

rezygnację z realizacji części ze zleconych Wykonawcy godzin zajęć terapeutycznych z uwagi na zmiany/aktualizacje
zapotrzebowania na dany rodzaj usługi (realizacja zajęć terapeutycznych) zgodnie z potrzebami dzieci objętych
wsparciem,

c)

zlecenia dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych programem „za życiem” w ilości większej liczby
godzin niż wskazano w Tabeli nr 1. Szacunkowy wykaz zajęć terapeutycznych planowanych na lata 2018 – 2021
(zwiększenie może dotyczyć do 50% zakontraktowanych wcześniej usług w podziale na rodzaje terapii). Aktualny
szacunkowy wykaz zajęć terapeutycznych planowanych na lata 2018-2021 zawiera Tabela nr 2. Szacunkowy wykaz
godzin zajęć terapeutycznych planowanych na lata 2018-2021,

d)

Wykonawca składając ofertę zgodnie z posiadanym wykształceniem i kwalifikacjami na wybrany przez siebie rodzaj
zajęć terapeutycznych, proszony jest o podanie pełnego kosztu jednej godziny zajęć specjalistycznych (koszty
brutto), czyli 1 godziny terapii.

UWAGA:
- Wynagrodzenie za wykonane usługi dotyczy wyłącznie działań merytorycznych, tj. realizacji samych godzin terapii (nie
obejmuje żadnych innych kosztów, w tym kosztów bieżących związanych z realizowaną usługą ani czasu pozostawania w
gotowości do jej świadczenia).
- W formularzu ofertowym Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym w przypadku osoby fizycznej: składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek
dochodowy zarówno po stronie Zleceniobiorcy, jak i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).
11. Dane Wykonawcy nie mogą być zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem
ograniczonym (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, t.
j. Dz. U. 2018, poz. 405).
11. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia według wymagań Zamawiającego oraz zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:
a)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań
wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712),

b)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2017. poz. 1635),

c)

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578),

d)

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000),

e)

Rozporządzeniem 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).

Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, z
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostaną potrącone wszelkie wynikające z przepisów prawa należności, w
szczególności należności publicznoprawne.
Wykonawca oświadcza, że w stawkach, które podał w formularzu ofertowym, uwzględnione zostały wszystkie koszty
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym – w przypadku osoby fizycznej składki na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy zarówno po stronie Zleceniobiorcy, jak i Zleceniodawcy (Wykonawcy,
Zamawiającego).
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12. Tabela. Szczegółowy podział na zadania:
Terapia pedagogiczna
zad. 1

zad. 2

zad. 3

zad. 4

zad. 5

zad. 6

5

12

15

20

20

20

ok.5
godz./miesięcznie

ok.12
godz./miesięcznie

ok.15
godz./miesięcznie

ok.20
godz./miesięcznie

ok.20
godz./miesięcznie

ok.20
godz./miesięcznie

180

445

540

720

720

720

RAZEM liczba
godzin na lata
2018-2021

3 325
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1.12.1. Wymagania dla Wykonawcy / Podwykonawcy dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Z uwagi na specyfikę zamówienia – zakup usług terapeutycznych – Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2.

PODWYKONAWSTWO:

2.1.

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części Zamówienia.

2.2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2.3.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 7.9. SIWZ.

2.4.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte
wykonanie tego zamówienia.

2.5.

Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze umowy.

3.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2021

4.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

4.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

4.2

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
4.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów –nie dotyczy.
4.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej –nie dotyczy.
4.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej:
zadanie nr 1
wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą Pedagogiem
posiadającym co najmniej:
a)

studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, lub psychologia

b)

lub studia wyższe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie terapii
pedagogicznej lub w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogika, surodopedagogika,
tyflopedagogika)

wraz z podaniem informacji 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.
zadanie nr 2
wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą Pedagogiem
posiadającym co najmniej:
a)

studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, lub psychologia

b)

lub studia wyższe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie terapii
pedagogicznej lub w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogika, surodopedagogika,
tyflopedagogika)

wraz z podaniem informacji 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.
zadanie nr 3
wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą Pedagogiem
posiadającym co najmniej:
a)

studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, lub psychologia

b)

lub studia wyższe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie terapii
pedagogicznej lub w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogika, surodopedagogika,
tyflopedagogika)
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wraz z podaniem informacji 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.
zadanie nr 4
wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą Pedagogiem
posiadającym co najmniej:
a)

studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, lub psychologia

b)

lub studia wyższe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie terapii
pedagogicznej lub w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogika, surodopedagogika,
tyflopedagogika)

wraz z podaniem informacji 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.
zadanie nr 5
wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą Pedagogiem
posiadającym co najmniej:
a)

studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, lub psychologia

b)

lub studia wyższe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie terapii
pedagogicznej lub w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogika, surodopedagogika,
tyflopedagogika)

wraz z podaniem informacji 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.
zadanie nr 6
wykaże dysponowanie osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, tj. min. 1 osobą Pedagogiem
posiadającym co najmniej:
a)

studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, lub psychologia

b)

lub studia wyższe oraz ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie terapii
pedagogicznej lub w zakresie pedagogiki specjalnej (np. oligofrenopedagogika, surodopedagogika,
tyflopedagogika)

wraz z podaniem informacji 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.

5.

PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW

5.1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp oraz Wykonawcę, który nie spełnia warunków określonych w art.
22 ust. 1b Pzp.

5.2.

Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015
r.
poz.
978,
1259,
1513,
1930
i
1844
oraz
z
2016
r.
poz.
615)
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku, w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo
upadłościowe
(Dz.
U.
z
2015
r.
poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

5.3.

Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5.4.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1.

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
9/30

a)

nie podlega wykluczeniu z postępowania;

b)

spełnia warunki udziału w postępowaniu;

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6.1. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
do SIWZ.
6.2. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)
wykazu
osób, skierowanych
przez
Wykonawcę do
realizacji zamówienia
publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości 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 (wg załącznika do SIWZ);
2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.
6.3.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5
ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.4.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt. 6.2. SIWZ budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
pkt. 6.2. SIWZ, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016
r. poz. 352).

7.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH
OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
PODWYKONAWCOM

7.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
7.2.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.

7.3.

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu
oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy.

7.4.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z
podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach
polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.1. SIWZ.
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7.6.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.2. SIWZ.

7.7.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt 6.7. SIWZ.

7.8.

W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

7.9.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

8.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/
KONSORCJA).

8.1.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać
wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w
pkt 5.2. SIWZ, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 4.2. SIWZ.

8.3.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.
SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8.4.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.3. SIWZ składa każdy z Wykonawców.

9.

SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

9.1.

W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015
r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu poczty elektronicznej, z uwzględnieniem wymogów
dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 9.3. – 9.6. SIWZ.
Osoby uprawione do porozumienia się z Wykonawcami: Agata Szklińska, aszklinska@promykslonca.pl.

9.2.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

9.3.

W postępowaniu oświadczenia, składa się w formie pisemnej.

9.4.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9.5.

Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz.
1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, należy
złożyć w oryginale.

9.6.

Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2. SIWZ należy złożyć w oryginale.

9.7.

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 9.5. SIWZ, należy
złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
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Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność
z oryginałem).
9.8.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa
w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości.

9.9.

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

10.

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

10.1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również pocztą elektroniczną na adres aszklińska@promykslonca.pl w formie
edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

10.2.

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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

10.4.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.2. SIWZ.

10.5.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła
zapytania, a także zamieści na stronie internetowej https://www.promykslonca.pl/przetargi/10.6. W
przypadku
rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień lub zmian SIWZ, jako obowiązującą należy
przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

10.7.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej , o której
mowa w pkt 10.5 SIWZ.

10.8.

Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej , o której mowa w pkt 10.5
SIWZ.

10.9.

Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokona zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert.

10.10.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.

11.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

11.1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

11.2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba zadań 6.

11.3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

11.4.

Ofertę stanowi wypełniony „Formularz oferty” oraz wypełniony „Wykaz kadry ” – wg załączników do SIWZ;

11.5.

Wraz z ofertą powinny być złożone:
1)

Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 6.1. SIWZ;

2)

Dokumenty i informacje wskazane w pkt 6.2. SIWZ;

3)

Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane
postanowieniami pkt 7.8. SIWZ;

4)

Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 7.2. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega
na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu;

5)

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej kopii;

6)

Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z
ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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 (Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz z ofertą;
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11.6.

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

11.7.

Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

11.8.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy
dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Każda strona oferty powinna być kolejno ponumerowana.

11.9.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). Rozliczenia nie będą
prowadzone w walutach obcych.

11.10.

Jeżeli Wykonawca załączy dokument na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w których
wartości podane będą w walutach innych niż złoty polski, zostaną one przeliczone według Tabeli A kursów średnich
walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub równoważnego
dokumentu potwierdzającego datę zakończenia realizacji usług.

11.11.

Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno
być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

11.12.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być
załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe odłączenie od oferty i opatrzone napisem:
„Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”, z zachowaniem kolejności numerowania stron
oferty.

11.13.

Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez załączenie
dowodów potwierdzających, że:


informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej,



informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma to wartość gospodarczą,



Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub prawną.

Brak elementu wykazania, że informacje
że zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania.

stanowią

tajemnicę

przedsiębiorstwa,

będzie

powodował,

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11.14.

Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone imieniem i
nazwiskiem lub nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego z zaznaczeniem:
Oferta na:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania
Nie otwierać przed dniem ……………. godz. ……….
(wpisać wyznaczony termin otwarcia ofert)

11.15.

Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania powyższych wymagań będą obciążały
Wykonawcę.

11.16.

Zamawiający, zgodnie z art. 84 ust 2 PZP, niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

11.17.

Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę.
Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a
opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

12.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o tabelę zamieszczoną w druku oferty.
12.2.

Arkusz kalkulacyjny, o którym mowa w pkt 12.1. SIWZ należy wypełnić ściśle według kolejności pozycji. Wykonawca
określi ceny jednostkowe brutto oraz wartości brutto dla wszystkich zadań wymienionych w arkuszu.

12.3.

Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie pozycje opisane w Arkuszu kalkulacyjnym. Wykonawca
nie może samodzielnie wprowadzać żadnych zmian.

12.4.

Wykonawca winien przedstawić w ofercie cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszelkie
niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, wymagane opłaty bez względu na okoliczności i źródła ich
powstania oraz opusty, których Wykonawca zamierza udzielić.

12.5.

Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

12.6.

Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług. Cena ofertowa powinna uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
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w tym w przypadku osoby fizycznej: składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy
zarówno po stronie Zleceniobiorcy, jak i Zleceniodawcy (Wykonawcy, Zamawiającego).
12.7.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie elementy składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia.

12.8.

Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia
dostępnych dla Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016
r. poz. 1265);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w
którym realizowane jest zamówienie;
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

12.8.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem
postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem
okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,
Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
12.9.

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

12.10.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

12.11.

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie 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.

12.12.

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować (pisemnie) Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując wartość usługi bez kwoty podatku.

12.14.

Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia.

12.15.

Wartości w poszczególnych pozycjach Kosztorysu ofertowego oraz cena oferty powinny być wyrażone w złotych
polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
14.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/kopertach (opakowaniu) w oddziale Zamawiającego we Wrocławiu, przy
ul. Swobodnej 8a, 50-088 Wrocław budynek B, V piętro, Sekretariat, nie później niż dnia 06.12.2018r. do godz. 9:00.
15.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT.
15.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.12.2018r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a,
50-088 Wrocław pok. Nr 506.
15.2. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
15.3.

Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym
upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

15.4.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, poda kwotę brutto, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.5.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny
oraz innych kryteriów, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

15.6.

W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem „WYCOFANIE”, następnie „ZMIANA”, a później
wg kolejności wpływu – tj. dat i godzin wpłynięcia ofert.

15.7.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej , o której mowa w pkt 10.5 SIWZ
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
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2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności oraz pozostałych kryteriów zawartych
w ofertach.
15.8.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
15.8.1. Protokół lub załączniki do protokołu Zamawiający udostępnia niezwłocznie na wniosek.
15.8.2. W wyjątkowych przypadkach w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty do wglądu w terminie przez siebie wyznaczonym, nie
później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania.

16.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

16.1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.

16.2.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 16.1. SIWZ o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.

16.3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

17.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Nazwa kryterium
Kryterium (waga w %)
Punkty
CENA

60

60

Doświadczenie zawodowe

40

40

1.

Cena – A(x)

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 60 punktów, za kryterium ceny otrzyma najniższa cena wśród cen
zawartych w ofertach
b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór:

Cmin

A (x) =

C(x)

× 60

gdzie:
A(x)

–

ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny za wykonanie zamówienia

Cmin

–

cena brutto najniższa wśród cen zawartych w badanych ofertach za wykonanie zamówienia

C(x)

–

cena brutto zawarta w ofercie „x”

2.

Doświadczenie zawodowe

Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco:
Doświadczenie zawodowe

Ilość punktów

Mniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego związanego
z terapią wskazaną w ofercie Wykonawcy (czyli od 0 do 12

0

miesięcy doświadczenia zawodowego)
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Od 13. do 24. miesięcy doświadczenia zawodowego
związanego z terapią wskazaną w ofercie Wykonawcy

Powyżej

25

miesięcy

doświadczenia

zawodowego

20

40

związanego z terapią wskazaną w ofercie Wykonawcy
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie Formularza Oferty wraz z załącznikami (w tym doświadczenie zawodowe)
I.

Łączna ocena oferty

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich kryteriów wg
wzoru (tj. najwyższą wartość wskaźnika W):
W(x) = A(x) + B(x)
gdzie:
W(x)

– wskaźnik oceny oferty,

A(x)

– ilość punktów przyznana ofercie „x” za cenę ofertową,

B(x)

– ilość punktów przyznana ofercie „x” za doświadczenie zawodowe

17.3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
17.4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp, może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
17.5.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

18.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
18.1.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres,
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa
w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności,
d) unieważnieniu postępowania,
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

18.2.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 18.1. SIWZ pkt b), zawiera
wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

18.3.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 18.1.
SIWZ, na stronie internetowej, o której mowa w pkt 10.5 SIWZ.

18.4.

Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt.18.1. SIWZ, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne z
ważnym interesem publicznym.

19.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH.

20.1.

Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

20.2.

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z zapisami w załączniku do
SIWZ, o którym mowa w pkt. 20.1. SIWZ.

21.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
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21.1.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako zamówienie na usługi społeczne – na podstawie art., 138 o ustawy
Pzp.

21.2.

Wykonawcom biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania
do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na którymkolwiek z etapów postępowania.

21.3.

W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że jego interes prawny doznał uszczerbku poprzez działanie lub zaniechanie
Zamawiającego, może on dochodzić swoich roszczeń na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym i
Kodeksie postępowania cywilnego.
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Załącznik nr 1
OFERTA na zadanie …….
( wpisać nazwę zadania, na które składa się ofertę )

Wyrażam/-y chęć uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zorganizowanym przez Fundację „Promyk Słońca” – Oddział Fundacji „Promyk Słońca” Centrum DiagnostycznoRehabilitacyjne – Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” – wiodący ośrodek koordynacyjnorehabilitacyjno-opiekuńczy na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu z siedzibą we Wrocławiu przy ul.
Swobodnej 8a, na zadanie pn.:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania
DANE WYKONAWCY
Firma (nazwa) /
Imię i nazwisko
NIP
REGON
Adres
Ulica
nr domu
Kod
Miejscowość
Powiat
Województwo
Adres do korespondencji
Ulica
nr domu
Kod
Miejscowość
Powiat
Województwo
tel.
Fax
e-mail
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko
tel.
Fax
e-mail
UWAGA: TABELĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

2.

OFERUJĘ/-EMY WYKONANIE ZAMÓWIENIA OBJĘTEGO PRZETARGIEM ZA CENĘ:

Zadanie nr 1

Rodzaj zajęć

Max ilość godzin

Cena
jednostkowa
godziny brutto

Razem
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Terapia pedagogiczna
Brutto:

180

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia
Lata doświadczenia zawodowego: od 0 do 12 miesięcy*/13-24 miesięcy*/ 25 miesięcy i więcej miesięcy*

Zadanie nr 2
Rodzaj zajęć

Max ilość godzin

Terapia pedagogiczna

445

Brutto:

Cena
jednostkowa
godziny brutto

Razem

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia
Lata doświadczenia zawodowego: od 0 do 12 miesięcy*/13-24 miesięcy*/ 25 miesięcy i więcej miesięcy*

Zadanie nr 3
Rodzaj zajęć

Max ilość godzin

Terapia pedagogiczna

540

Brutto:

Cena
jednostkowa
godziny brutto

Razem

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia
Lata doświadczenia zawodowego: od 0 do 12 miesięcy*/13-24 miesięcy*/ 25 miesięcy i więcej miesięcy*

zadanie nr 4
Rodzaj zajęć

Max ilość godzin

Terapia pedagogiczna

720

Brutto:

Cena
jednostkowa
godziny brutto

Razem

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia
Lata doświadczenia zawodowego: od 0 do 12 miesięcy*/13-24 miesięcy*/ 25 miesięcy i więcej miesięcy*

zadanie nr 5
Rodzaj zajęć

Max ilość godzin

Terapia pedagogiczna

720

Brutto:

Cena
jednostkowa
godziny brutto

Razem

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia
Lata doświadczenia zawodowego: od 0 do 12 miesięcy*/13-24 miesięcy*/ 25 miesięcy i więcej miesięcy*
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zadanie nr 6
Rodzaj zajęć

Max ilość godzin

Terapia pedagogiczna

720

Brutto:

Cena
jednostkowa
godziny brutto

Razem

....................... zł

(słownie brutto: .........................................................................................................................................)
Powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia
Lata doświadczenia zawodowego: od 0 do 12 miesięcy*/13-24 miesięcy*/ 25 miesięcy i więcej miesięcy*

3.

OŚWIADCZAM/-Y, że zapoznałem/-liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, istotnymi postanowieniami
do umowy oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/-emy się za związanych określonymi
w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

4.

INFORMUJĘ/-EMY, że:**



wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*


wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących
towarów/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) w wysokości: ……………………………………………………………*.

5.

ZAMIERZAM/-Y powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
Nazwa podwykonawcy
Część zamówienia
(o ile jest to wiadome podać firmy Podwykonawców)

6.

OŚWIADCZAM/-Y, że informacje i dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zawarte są na stronach …… niniejszej oferty.

7.

Wykonawca jest małym* / średnim* przedsiębiorcą.

8.

Integralnymi załącznikami do niniejszej oferty są:

...................................................................................................................................................................

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty,
tj. w przypadku:
 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,
 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen
ofertowych podatku VAT.
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Załącznik nr 2
WYKAZ KADRY na zadanie …….
( wpisać nazwę zadania, na które składa się ofertę )

Nazwa zadania:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania Nazwa i adres
Wykonawcy: ...........................................................................................

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych
czynności

Wykształcenie

Doświadczenie
zawodowe w
miesiącach

1

2

3

4

5

Informacja
o podstawie
dysponowania
wymienioną osobą
przez Wykonawcę
6.
1) dysponuje ** Wykonawca winien
podać podstawę
dysponowania
……………………………………..
(np. umowa o pracę,
umowa zlecenie, umowa
o dzieło)
lub
2) będzie dysponował
**- Wykonawca winien
załączyć
do oferty oryginał
pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego
1) dysponuje ** Wykonawca winien
podać podstawę
dysponowania
……………………………………..
(np. umowa o pracę,
umowa zlecenie, umowa
o dzieło)
lub
2) będzie dysponował
**- Wykonawca winien
załączyć
do oferty oryginał
pisemnego
zobowiązania podmiotu
udostępniającego

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

21/30

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na zadanie …….
( wpisać nazwę zadania, na które składa się ofertę )

Nazwa zadania:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania
Nazwa i adres Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 do
23 ustawy Pzp.

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

III. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5
ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące

środki

naprawcze:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..............…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………...........…
………………..………………………..………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

IV. Na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że na dzień
składania ofert spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ;
3. zdolności technicznej lub zawodowej – zgodnie z warunkiem określonym w SIWZ.

V. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
..………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
w następującym zakresie:
……………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)
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VI.

Na podstawie art. 25a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że następujący/e
podmiot/y, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
1.

……………………………………………………………………………………..

2.

…………………………………………………………………………………….
(podać pełną nazwę/firmę, adres, NIP/PESEL, CEiDG/KRS)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY
NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA na zadanie …….
( wpisać nazwę zadania, na które składa się ofertę )

JA/MY NIŻEJ PODPISANI
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu)
działając w imieniu i na rzecz
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)
Zobowiązuję/-my się do oddania niżej wymienionych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia
………………………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczny lub finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania
Oświadczam, iż:
a)
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………….
b)
sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………….
c)
charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………….
d)
zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………….
e)
okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………….
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis osoby upoważnionej do
reprezentowania Podmiotu oddającego
do dyspozycji niezbędne zasoby
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ na zadanie …….
( wpisać nazwę zadania, na które składa się ofertę )

Nazwa zadania:
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem” - Terapia pedagogiczna, w podziale na zadania Nazwa i adres
Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Nawiązując do zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, oświadczam/-y, że podmiot który reprezentuję/-emy:
* nie należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z
żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.
* należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty
w przedmiotowym postępowaniu:
1.

………………………………………………………………………………………………………

2.

………………………………………………………………………………………………………

UWAGA!
Wraz ze złożeniem powyższego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z wyżej wymienionymi
Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
*niepotrzebne skreślić

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

.............................................
imię, nazwisko (pieczęć) i podpis/y osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 6
UMOWA NR …………………………………
na
Usługi terapeutyczne w ramach programu „Za życiem”
Zawarta w dniu [data zawarcia umowy] r. we Wrocławiu, pomiędzy:
Fundacją „Promyk Słońca” – Oddziałem Fundacji „Promyk Słońca” Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne – Publicznym
Przedszkolem Integracyjnym „Promyk Słońca” – wiodącym ośrodkiem koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym na
obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a zwaną
dalej Zamawiającym, którą reprezentuje Dyrektor Generalny – Annę Grabowską
a
.......................................................................................................................................................................................
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta lub imię i nazwisko kontrahenta], [adres siedziby lub zamieszkania],
[właściwy sąd i wydział KRS oraz nr KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej:
„Wykonawcą”, którego reprezentuje:
.......................................................................................................................................................................................
[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]
umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
przeprowadzonego zgodnie z art. 138 o ustawy prawo zamówień, zwaną dalej „ustawą” lub „pzp”.

1.

2.
3.
4.

1.
2.

§1
Przedmiot i zakres umowy.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu usług
terapeutycznych w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w zakresie realizacji zadań
wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach
powiatu.
Usługa winna być realizowana zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności Opisem
przedmiotu zamówienia oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Maksymalna liczba godzin zleconej usługi świadczonej dla dzieci objętych programem „Za życiem” – wskazana jest w
załączniku nr 2 do umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji części zleconych godzin usługi z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego.
§2
Termin i miejsce wykonania zamówienia
Termin realizacji umowy strony ustalają od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Strony ustalają, że świadczenie usług określonych w § 1 ust. 1 następować będzie w ustalonych dniach i godzinach
każdego tygodnia wg harmonogramu Wykonawcy w:

a) pomieszczeniach Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu, ul. Swobodna 8a lub
b) innych pomieszczeniach będących w dyspozycji Fundacji „Promyk Słońca” lub
c) Przedszkolu Integracyjnym nr 125 im. Janusza Korczaka przy ul. Ścinawskiej 10 we Wrocławiu (dotyczy
wyłącznie dzieci objętych opieką tej placówki) lub

d) po uzgodnieniu z Wykonawcą – dopuszcza się również realizację usługi w innych miejscach wskazanych przez
3.

4.
5.

1.
2.

Zamawiającego na terenie Gminy Wrocław.
Zajęcia terapeutyczne, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub z powodów technicznych lub
nieobecności dzieci przesuwane są na inny termin, uzgodniony pomiędzy Wykonawcą prowadzącym zajęcia a
Rodzicami/Opiekunami prawnymi dzieci.
Przez wykonanie usługi rozumie się realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem określonym w § 1 niniejszej
umowy.
Strony postanawiają, że Harmonogram zajęć zostanie ustalony po zgłoszeniu się dzieci i zakwalifikowaniu ich do
określonych form terapii. Zamawiający planuje aktualizacje zlecanych godzin w okresach miesięcznych (tj. jeden raz na
miesiąc).
§3
Cena i warunki płatności
– treść umowy dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub podmiotów prawa handlowego*
Cena jednostkowa 1 godziny zajęć wynosi: ........................ zł brutto, słownie: ............................., zgodnie z Ofertą
Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
Cena wskazana w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.
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3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

Ilości godzin podane w opisie przedmiotu zamówienia i w ofercie są ilościami szacunkowymi, jakie Zamawiający planuje
zrealizować i są danymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zleconych
godzin usługi będzie uzależniona od potrzeb Zamawiajacego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej liczby
godzin zaplanawnych na dany rodzaj terapii.
Ustalenie
wysokości
wynagrodzenia
nastąpi
w
okresach
miesięcznych
na
podstawie
ewidencji wykonanych usług.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku* – jest zrealizowanie usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek* nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Łączna wartość wystawionych
faktur/rachunków* nie może przekroczyć maksymalnej wartości planowanych do zrealizowania usług .
Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana przelewem w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo
wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku, po rozliczeniu się Wykonawcy z prowadzonej dokumentacji, do końca
miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.
Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku*.
Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykonania umowy w zakresie mniejszym niż podane wartości
maksymalne dotyczące wartości zamówienia.
Wynagrodzenie za wykonane usługi dotyczy wyłącznie działań merytorycznych, tj. realizacji samych godzin terapii (nie
obejmuje żadnych innych kosztów, w tym kosztów bieżących związanych z realizowaną usługą ani czasu pozostawania
w gotowości do jej świadczenia).

§3
Cena i warunki płatności
– treść umowy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej*
1. Cena jednostkowa 1 godziny zajęć wynosi: ........................ zł brutto, słownie: ............................., zgodnie z Ofertą
Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Cena wskazana w ust. 1 nie ulegnie zmianie przez okres trwania umowy.
3. Stawka godzinowa brutto, określona w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty pracy, podatków i składek na ubezpieczenie
społeczne leżące po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami .
4. Ilości godzin podane w opisie przedmiotu zamówienia i w ofercie są ilościami szacunkowymi, jakie Zamawiający planuje
zrealizować i są danymi podanymi na potrzeby dokonania oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zleconych
godzin usługi będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, przy jednoczesnym nieprzekroczeniu maksymalnej liczby
godzin zaplanowanych na dany rodzaj terapii.
5. Podstawą wystawienia rachunku – jest zrealizowanie usługi zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca
może wystawić rachunek nie częściej niż 1 raz w miesiącu. Łączna wartość wystawionych rachunków nie może
przekroczyć maksymalnej wartości planowanych do zrealizowania usług.
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia nastąpi w okresach miesięcznych na podstawie ewidencji wykonanych usług.
7. Wypłata wynagrodzenia będzie realizowana przelewem w okresach miesięcznych, na podstawie prawidłowo
wystawionego przez Wykonawcę rachunku, po rozliczeniu się Wykonawcy z prowadzonej dokumentacji, do końca
miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym.
8. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionego rachunku, na konto Wykonawcy wskazane w rachunku.
9. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu wykonania umowy w zakresie mniejszym niż podane wartości
maksymalne dotyczące wartości zamówienia.
10. Wynagrodzenie za wykonane usługi dotyczy wyłącznie działań merytorycznych, tj. realizacji samych godzin terapii (nie
obejmuje żadnych innych kosztów, w tym kosztów bieżących związanych z realizowaną usługą ani czasu pozostawania
w gotowości do jej świadczenia).

1.

2.

§ 4 Obowiązki Zamawiającego
Do obowiązków Zamawiającego należy:
a)
udostępnienie gabinetu Wykonawcy zgodnie z harmonogramem;
b)
zapewnienie właściwego stanu technicznego oraz wyposażenia gabinetu;
c)
zapewnienie niezbędnych środków czystości i higieny oraz urządzeń niezbędnych do wykonywania
świadczeń określonych w § 1;
d)
wypłata wynagrodzenia;
e)
rejestracja beneficjentów wg harmonogramu Wykonawcy ;
Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowych kontroli wykonywanych usług.
§ 5. Obowiązki Wykonawcy

1.

Wykonawca zobowiązany jest do:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

osobistego świadczenia usług zgodnie z OPZ;
zapewnienia należytej jakości świadczonych usług;
prowadzenia dokumentacji wg obowiązujących przepisów;
wykonywania rzetelnego przekazanych zleceń;
działań niekonkurencyjnych wobec Zamawiającego w zakresie beneficjentów przyjmowanych w ramach
programu „Za życiem”;
przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego procedur i instrukcji systemu zarządzania jakością;
posiadania i przedstawienia w miejscu świadczenia usług orzeczenia lekarskiego z badania
przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych (ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi) oraz odbycia szkolenia z zakresu bhp;
dbałości o dobre imię Zamawiającego.

§ 6. Dane osobowe
Na czas trwania umowy Zamawiający – jako administrator danych osobowych – upoważnia Wykonawcę
do przetwarzania danych osobowych dzieci, na rzecz których Wykonawca świadczy usługi w ramach niniejszej umowy,
zawartych w zbiorze: „za życiem”, w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w § 1.
Przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną,
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Wykonawca zobowiązuje się do:
a)
bezterminowego zachowania w tajemnicy treści danych osobowych, do których uzyska dostęp przy
realizacji przedmiotu umowy oraz sposobów zabezpieczenia przed udostępnieniem tych danych osobom
nieupoważnionym;
b)
bezterminowego nieujawniania informacji o treści regulaminu przetwarzania danych osobowych,
obowiązującego u Zamawiającego, zawierającego wyciąg z polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji
zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
c)
zachowania szczególnej staranności w trakcie dokonywania operacji przetwarzania danych w celu ochrony
interesów osób, których dane dotyczą oraz dołożenia wszelkich starań, aby dane osobowe nie zostały
ujawnione w wyniku niedopatrzenia lub błędu Wykonawcy.
§ 7. Tajemnica przedsiębiorstwa
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
Zamawiającego w okresie trwania umowy oraz przez okres dziesięciu lat od jej ustania, chyba że wcześniej ustał stan
tajemnicy.
Tajemnica przedsiębiorstwa Zamawiającego obejmuje nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne i organizacyjne Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych, stosowane przez nie środki pracy
lub informacje dotyczące ich kontrahentów lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
Zamawiający zastrzegł ich poufność, w szczególności:
a)
wszelkie dane, materiały, dokumenty oraz informacje przekazywane w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej lub w innej postaci, niezależnie od formy ich utrwalenia i udostępnienia, niezależnie
od tego czy Wykonawca otrzymał je bezpośrednio od Zamawiającego, czy też za pośrednictwem jego
podwykonawców, pracowników i współpracowników;
b)
treść dokumentów wytworzonych przez Wykonawcę w wyniku świadczenia usług zleconych na podstawie
tej lub innych umów zawartych ze Zamawiającym, zwane dalej Informacjami.
Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania osobom trzecim.
Wykonawca zobowiązuje się:
a)
nie kopiować, nie powielać, ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji, z
wyjątkiem uzasadnionej potrzeby i do celów związanych z wykonywaniem usług;
b)
dołożyć należytych starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane przez niego do
odbioru oraz przekazywania Informacji, gwarantowały zabezpieczenie tych Informacji przed dostępem
osób nieupoważnionych;
c)
przechowywać wszelkie Informacje wyrażone w formie materialnej (w tym materiały w formie pisemnej,
komputerowe nośniki informacji, filmy oraz nośniki dźwięku), w sposób uniemożliwiający dostęp do tych
danych przez osoby nieupoważnione.

28/30

§9
Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy
2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Umowa ulega rozwiązaniu:

a) z dniem zakończenia udzielania świadczeń, o których mowa w § 1, przez Zamawiającego;
b) wskutek oświadczenia jednej ze Stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga Strona

3.

rażąco narusza istotne postanowienia umowy, a w szczególności ustalenia zawarte w Opisie przedmiotu
zamówienia.
W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, Wykonawcy przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę
wynagrodzenia za usługi wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia od Umowy.

§ 10
Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy
podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość
istotnych zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym ustępie okoliczności oraz określa warunki tych zmian:
1) Zmiany terminu realizacji zadania w przypadku:
a)
przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia,
którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji usług;
b)
zmiana przepisów powodująca konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia;
2) Pozostałe zmiany:
a)
w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. zmniejszenie wartości
zamówienia);
b)
w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, nastąpi zmiana stawki VAT dla usług objętych przedmiotem umowy. W takim
przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych brutto przedmiotu zamówienia
i wysokości wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku,
jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za usługi, których do dnia zmiany podatku VAT jeszcze nie
wykonano;
c)
w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d)
w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron Umowy,
wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędna potrzebę zmiany sposobu realizacji
Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji Umowy lub wysokości
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie;
e)
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy;
f)
przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia wydarzenia),
które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;
g)
rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione
świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami;
h)
zamówienia uzupełniające,
i)
zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

§ 11
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
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2.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami w związku z realizacją postanowień niniejszej Umowy, będą
rozwiązywane polubownie. W razie braku możliwości porozumienia się stron w terminie do 30 dni, spór poddany zostanie
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający dostarczył poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji Promyk
Słońca (www.promykslonca.pl) Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zawierającą istotne dla
Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy zgodnie
z warunkami zamówienia publicznego i stanowią jej integralną część.
3. Wykonawca wykonujący za zgodą Zamawiającego przedmiot umowy przy udziale innych jednostek organizacyjnych ponosi
pełną odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.
§13
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej
zmianie w działaniach Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. W przypadku nie dopełnienia tego obowiązku
Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania.
1.
2.

§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

*Niepotrzebne skreślić
Załączniki do umowy:
Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 - Maksymalna liczba godzin zleconej usługi świadczonej dla dzieci objętych programem „Za życiem”
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