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Nr sprawy MSZ.ZP.US.3411/01/2020          Częstochowa, 2020-12-28 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają 

przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 

z późn. zm.) 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:  

 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie  

Adres: 42-202 Częstochowa, ul. Mirowska 15 

e-mail: agula@zsm.czest.pl, zp3@zsm.czest.pl, zp@zsm.czest.pl 

www.zsm.czest.pl 

 

II. TRYB POSTĘPOWANIA: 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138 o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.). 

 

Usługi edukacyjne i szkoleniowe, stanowią usługi społeczne określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówieo publicznych, w związku 

z powyższym tryb przewidziany w art. 138 o Pzp ma zastosowanie. 

 

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe, organizowane przez Miejski 

Szpital Zespolony w Częstochowie, związku z realizacją projektu pn. „Ergonomia w moim miejscu pracy” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, 

działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie 

w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez 

zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

 

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. 

Częśd 1 - Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres” 

Częśd 2 - Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin” 

mailto:agula@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
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Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyd ofertę na każdą z części 

zamówienia.  

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia” (Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). 

 

3. Cel szkoleo: profilaktyka zdrowia wśród pracownic/pracowników medycznych, gospodarczych oraz 

administracyjnych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, w odpowiedzi na zdiagnozowane 

w analizie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy. 

4. Kod CPV: 80561000-4 – Usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia 

5. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet VIII. Regionalne kadry 

gospodarki opartej na wiedzy, działanie: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji 

leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie 

aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs. 

6. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia, 

b) Wymagana jest należyta starannośd i rzetelnośd przy realizacji zobowiązao umowy. 

 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

 

1. Częśd 1 i częśd 2 zamówienia: luty-lipiec 2021 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleo.  

Dokładny termin poszczególnych szkoleo zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwośd przesunięcia terminu realizacji zamówienia, jeśli wystąpią obiektywne 

okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie usługi o czas trwania tych okoliczności, 

w zakresie wszystkich części.   

 

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Częśd 1 i częśd 2 zamówienia:  

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, ul. Bony 1/3, ul. Mickiewicza 12, 42-200 

Częstochowa 

 

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO WOBEC WYKONAWCY W RAMACH REALIZACJI NINIEJSZEGO 

ZAMÓWIENIA W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z założeniami niniejszego rozeznania 

i załączników, wniosku o dofinansowanie projektu „Ergonomia w moim miejscu pracy” oraz z użyciem 

materiałów i wzorów przekazanych przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu rozeznania z należytą starannością, w sposób 

rzetelny, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego 

i wspólnotowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu rozeznania oraz do  

bieżącej współpracy z Zamawiającym i Zespołem ds. Realizacji Projektu „Ergonomia w moim miejscu pracy” 

na każdym etapie wykonania przedmiotu umowy.  

4. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco konsultowany z Zamawiającym 

i dostosowany do możliwości lokalowych i czasowych Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie oraz 

uczestników/uczestniczek projektu. Przeprowadzenie zajęd nastąpi zgodnie z harmonogramem 

zatwierdzonym przez Zamawiającego. Harmonogram winien byd zatwierdzony przez Zamawiającego 

najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia. Wszelkie zmiany w harmonogramie wymagają 

akceptacji Zamawiającego.  

5. Jedną godzinę zajęd należy traktowad jako godzinę zegarową, tj. 60 minut. 

6. Wykonawca zapewni, że szkolenia prowadzone będą z podziałem na części: 

 

Częśd 1: Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres”  

– liczba osób 135 (w tym 70 osób – pracownicy z grupy administracyjno-biurowej i 65 osób – pracownicy 

z grupy gospodarczej). 

- podział na grupy do 12 osób (jeżeli w miesiącach realizacji projektu obowiązywad będą ograniczenia 

epidemiologiczne, organizacja szkoleo odbędzie się w grupach maksymalnie 6/7 osobowych, zachowując 

reżim sanitarny) 

- 1 dzieo szkoleniowy wynosi 4h (każda osoba odbędzie szkolenie przez 4h) 

 

Częśd 2: Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin”  

– liczba osób 208 z grupy medycznej; 

- podział na grupy do 12 osób (jeżeli w miesiącach realizacji projektu obowiązywad będą ograniczenia 

epidemiologiczne, organizacja szkoleo odbędzie się w grupach maksymalnie 6/7 osobowych, zachowując 

reżim sanitarny) 

- 1 dzieo szkoleniowy wynosi 4h (każda osoba odbędzie szkolenie przez 4h) 

 

7. Szkolenia będą prowadzone w zależności od wyniku procesu rekrutacji i bieżącej realizacji zajęd z podziałem 

na grupy i z częstotliwością realizacji zajęd wskazanymi przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób/grup może ulec zmianie w wyniku rekrutacji lub pisemnej rezygnacji  

uczestników/czek projektu z udziału w zajęciach przed ich rozpoczęciem. 

9. Zamawiający zastrzega sobie, w granicach 20 %: 
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a) możliwośd zmniejszenia lub zwiększenia liczby osób uczestniczących w szkoleniach/grup w których  

realizowane będą szkolenia. 

b) możliwośd wymiany poszczególnych uczestników/uczestniczek przed ich rozpoczęciem (np. 

w wyniku  niemożliwości uczestnictwa w szkoleniu). 

c) możliwośd zmiany podziału grup uczestników/uczestniczek szkoleo. 

10. Wypłata wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do rzeczywistej liczby grup dla których zrealizowane 

zostaną zajęcia w oparciu o oferowaną cenę jednostkową za 1 osobę za 1 dzieo szkoleniowy 4-godzinny. 

11. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/czce szkolenia materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne 

niezbędne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia zajęd. W/w materiały i pomoce z chwilą 

przekazania uczestnikom/czkom staną się ich własnością. Wykonawca dostarczy nieodpłatnie 1 komplet w/w 

materiałów i pomocy Zamawiającemu dla celów dokumentacyjnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedstawid Zamawiającemu program szkolenia najpóźniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem zajęd. Program szkolenia powinien zawierad co najmniej: pełną nazwę szkolenia, liczbę godzin, 

cele szkolenia, wykaz literatury. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i wydania uczestnikom/czkom, którzy ukooczyli szkolenie, 

zaświadczeo informujących o uczestnictwie w szkoleniu współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oznakowanych zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji 

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 i uwagami Zamawiającego 

(stosowania logotypów Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnych Programów 

Operacyjnych, logotypu „Śląskie” wraz z informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Wykonawca zobowiązuje się do przekazania 

Zamawiającemu potwierdzenia odbioru przez uczestników/czki szkoleo zaświadczeo o ukooczeniu szkoleo 

oraz do złożenia kserokopii wszystkich zaświadczeo potwierdzonych za zgodnośd z oryginałem. 

14. Zaświadczenia muszą zawierad imię i nazwisko uczestnika/czki, pełną nazwę szkolenia oraz termin realizacji 

zajęd. Wykonawca sporządzi ponadto rejestr (ewidencję) wydanych zaświadczeo i przekaże go 

Zamawiającemu.  

15. Wykonawca zapewnia prowadzenie zajęd zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeostwa i higieny pracy.  

16. Wykonawca zapewni należytą ochronę danych osobowych uczestników/czek szkoleo zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymaganiami Zamawiającego. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do dokumentowania obecności uczestników/czek na szkoleniach ich podpisami 

na listach obecności. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania uczestników/czek przed rozpoczęciem szkolenia, że jest ono 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

19. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji szkolenia, w szczególności list 

obecności, programu szkolenia oraz ankiet ewaluacyjnych, na formularzach, których wzór określi 

Zamawiający, oraz pozostałej dokumentacji. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do oznakowania pomieszczeo (sal), w których będą realizowane szkolenia oraz 

dokumentacji szkoleo (listy obecności, materiałów dydaktycznych i list potwierdzających ich odbiór przez 
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uczestników/czki, harmonogramu zajęd, zaświadczeo, protokołu odbioru usługi/ewidencji czasu pracy itp.) 

zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 

2014-2020 i uwagami Zamawiającego (stosowania logotypów Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Regionalnych Programów Operacyjnych, logotypu „Śląskie” wraz z informacją, że projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). 

21. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ewaluacji zajęd po zakooczeniu szkolenia za pomocą 

anonimowych ankiet ewaluacyjnych.  

22. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z prowadzonych szkoleo w terminie 14 dni od ich 

zakooczenia (ewidencja czasu pracy, komplet materiałów dydaktycznych, potwierdzenie odbioru materiałów 

dydaktycznych przez uczestników/uczestniczki szkoleo, program szkoleo, ewidencja wydanych zaświadczeo 

informujących o uczestnictwie w szkoleniach, potwierdzenia odbioru zaświadczeo przez  

uczestników/uczestniczki, kopie wydanych zaświadczeo potwierdzonych za zgodnośd z oryginałem, listy 

obecności na szkoleniach, ankiety oceniające szkolenia). Prawidłowo złożone załączniki są warunkiem 

niezbędnym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania usługi oraz 

zatwierdzenia protokołu odbioru. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do min. 1 wizyty hospitacyjnej na każdej formie wsparcia, a w ramach 

wizyt m.in. do kontroli dokumentacji projektowej, przeprowadzenia ankiet z uczestnikami/czkami projektu, 

wykonania dokumentacji zdjęciowej. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do monitoringu zajęd przez Koordynatorkę projektu, lub innego 

pracownika/cy Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 

25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania części wynagrodzenia w przypadku 2 negatywnych ocen 

z wizyt hospitacyjnych i monitoringowych. 

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

  

O zamówienie mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 osobą zdolną do wykonania 

zamówienia, która będzie uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, spełniająca poniższe warunki w zakresie 

poszczególnych części: 

 

Częśd 1: Szkolenie „Wypalenie zawodowe i stres”  

 

Wymagania co do osoby prowadzącej szkolenie: 

- szkolenia prowadzone będą przez absolwentów kierunków medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie 

publiczne, 

- posiadających min. 2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleo z przedmiotowego tematu. 

 

Częśd 2: Szkolenie „Sposoby radzenia sobie z agresją pacjentów i ich rodzin”  
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Wymagania co do osoby prowadzącej szkolenie: 

- szkolenia prowadzone będą przez absolwentów kierunków medycznych lub absolwentów kierunku zdrowie 

publiczne. 

W celu potwierdzenia wymogu należy złożyd wraz z ofertą wykaz osób według załącznika nr 3 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 

VIII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYZNANIA PUNKTÓW: 

 

1. Wykonawca określi cenę oferty w złotych polskich. 

2. Cena musi zawierad wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia i musi byd podana cyfrowo i 

słownie. 

3. Wykonawca powinien zapoznad się z całością niniejszego ogłoszenia, którego integralną częścią są 

załączniki. 

4. Za cenę oferty uważad się będzie całkowitą cenę brutto za przeszkolenie wskazanej liczby osób 

uwzględniając informacje zawarte w opisie przedmiotu zamówienia łącznie z należnym podatkiem 

VAT). 

5. W cenie oferty należy podad również całkowitą cena brutto za przeszkolenie 1 osoby, która  powinna 

zawierad:  

usługę, materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne, wydanie zaświadczeo o ukooczeniu szkolenia, 

zapewnienie przerwy kawowej, koszt dojazdu do siedziby Wnioskodawcy, indywidualną 

pomoc/konsultacje dla pracowników z przedmiotowego tematu w przypadku takich potrzeb. 

6. Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę , spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu. 

7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 

 Cena  oferty brutto  - 100% 

   Sposób przyznania punktów będzie następujący: 

   C = (Cmin:Cbad)x 100pkt 

   gdzie: C – cena oferty; Cmin – cena oferty najtaoszej; Cbad – cena badanej oferty 

8. Zamawiający wymaga dla każdej części zamówienia minimum jednej osoby, która będzie skierowana do 

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w załączniku nr 3 do ogłoszenia  

minimum jednej osoby, zgodnie z wymogami określonymi w punkcie VII. Warunki udziału w 

postępowaniu. 

9. Wykonawca, po podpisaniu umowy z Zamawiającym,  może wskazad inną osobę do realizacji projektu, 

która spełnia wszystkie wymogi określone w punkcie VII. Warunki udziału w postępowaniu, a która nie 

została wykazana w załączniku nr 3, pod warunkiem zgody zamawiającego. 
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IX. SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT: 

1. Ofertę należy sporządzid pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta musi byd podpisana przez 

osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Sposób reprezentacji musi byd zgodny z 

właściwym wypisem z rejestru lub osobę/osoby upoważnione posiadające stosowne pełnomocnictwo. 

Ewentualne poprawki w treści oferty powinny byd dokonane w sposób czytelny i zaparafowane przez 

osobę/y podpisujące ofertę. 

2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych (częśd 1 i/lub częśd 2). 

3. Ofertę należy złożyd na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego 

ogłoszenia wraz z n/w oświadczeniami/dokumentami: 

a/ wykaz osób, którymi dysponuje wykonawca i które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia w zakresie potwierdzenia, że spełniają one wymagania 

określone w punkcie VII. Warunki udziału w postępowaniu, 

b/ pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy 

4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyd w formie pisemnej dnia 08 stycznia 2021 r. do godz. 11:00. 

Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego -  Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie przy 

ul.Mirowskiej 15, Sekretariat (Pawilon G, pokój nr 17).  Zamawiający nie wyraża zgody na składanie 

ofert w formie elektronicznej. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 08 stycznia 2021r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Miejskim 

Szpitalu Zespolonym w Częstochowie przy ul.Mirowskiej 15, Sekcja Zamówieo Publicznych (Pawilon G, 

pokój nr 14) 

6. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami: 

SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie, ul. Mirowska 15, 42-200 Częstochowa,  

Anna Guła e-mail: agula@zsm.czest.pl – sprawy merytoryczne 

Agnieszka Szymczyk e-mail: zp3@zsm.czest.pl lub zp@zsm.czest.pl – sprawy związane z procedurą 

zamówienia publicznego 

7. Ofertę należy złożyd w kopercie/opakowaniu zamkniętym, uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości 

bez uszkodzenia tego opakowania/koperty, oznaczonej: „Oferta w postępowaniu na usługi społeczne – 

usługi szkoleniowe w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie” – oznaczenie sprawy 

MSZ.ZP.US.3411/01/2020 Nie otwierad przed godziną 11:30 dnia 08.01.2021r. – oferta na częśd nr 

….(należy wpisad nr części, na która składana jest oferta) 

 

X.  INFORMACJA W SPRAWIE RODO: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

mailto:agula@zsm.czest.pl
mailto:zp3@zsm.czest.pl
mailto:zp@zsm.czest.pl
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1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach projektu „Ergonomia 

w moim miejscu pracy” jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą: ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych osobowych może się 

Pani/Pan kontaktowad z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@slaskie.pl, 

lub na adres ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. 

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

z niniejszym zapytaniem ofertowym; 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja dot. przedmiotowego postępowania oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego), bez 

uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji 

dokumentów. 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich 

niepodania będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie. 

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

8) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9) Administrator danych osobowych, na mocy art.17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówid usunięcia 

Pani/Pana danych osobowych. 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY: 

 

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, 

którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej pod adresem: www.zsm.czest.pl 

w zakładce usługi społeczne; w przypadku unieważnienia postępowania informacja zostanie również 

zamieszczona na tej samej stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. 

3. Zmiana postanowieo zawartej umowy w przypadkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, 

może nastąpid za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem 

nieważności takiej zmiany. 

 

XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. 

http://www.zsm.czest.pl/
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2. Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane. 

3. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający udzieli 

wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert – połowa wyznaczonego terminu 

upływa w dniu 04.01.2021r. Wnioski o wyjaśnienie treści ogłoszenia mogą byd składane w formie 

elektronicznej na adres: zp3@zsm.czest.pl lub zp@zsm.czest.pl, opatrzone tytułem oraz 

numerem/oznaczeniem sprawy. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej 

stronie internetowej, na której zamieszczone będzie ogłoszenie. W przypadku pytao złożonych po 

terminie, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo lub pozostawid wniosek bez rozpoznania. 

4. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert. 

5. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeo lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia/uzupełnienia  lub poprawienia 

albo do udzielenia wyjaśnieo w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich 

złożenia/uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnieo  oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nie złożenie pełnomocnictwa lub złożenie 

wadliwego pełnomocnictwa również podlega uzupełnieniu. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądad od Wykonawców wyjaśnieo dotyczących treści 

złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem poniższego pkt 7 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 

w jej treści. 

7. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a/ oczywiste omyłki pisarskie, 

b/  oczywiste omyłki rachunkowe, 

c/ inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty 

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

8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

a/ Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

b/ treśd oferty nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt. 7 ppkt c, 

c/ złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

d/ zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e/ zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

f/ jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający informuje o odrzuceniu oferty Wykonawcę, którego oferta została odrzucona. 

mailto:zp3@zsm.czest.pl
mailto:zp@zsm.czest.pl
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9. Jeżeli nie można wybrad najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 

taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

a/ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

b/ cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyd na 

sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyd tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 

oferty, 

c/ w przypadkach, o których mowa w pkt 9 zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 

d/ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie 

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzied wcześniej, 

e/ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

11. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może 

wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert po przeprowadzeniu ich badania według 

kolejności w rankingu, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

12. Po rozpatrzeniu ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zawiadomienie o wyborze 

oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. 

13. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu może polegad 

na zdolnościach (związanych z przedmiotem zamówienia) innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych 

podmiotów, musi udowodnid 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. Wymaga się, 

aby dokument ten złożony był w oryginale w formie pisemnej. W odniesieniu do warunków 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawca może polegad na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności (związane z 

przedmiotem zamówienia) pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 

postępowaniu. Jeżeli zdolności (związane z przedmiotem zamówienia) innego podmiotu nie potwierdzą 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 

podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności (związane z przedmiotem zamówienia) w tym zakresie. 
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14. Podmioty występujące wspólnie 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegad się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wszyscy 

Wykonawcy musza podpisad ofertę, chyba, że ustanowią pełnomocnika, a do oferty zostanie dołączone 

stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnictwo 

to powinno byd udzielone (podpisane) przez podmioty występujące wspólnie. Niezależnie od 

powyższego Zamawiający na każdym etapie postępowania może żądad od Wykonawców ustanowienia 

pełnomocnika oraz dostarczenia w/w pełnomocnictwa. Jeżeli oferta Wykonawców występujących 

wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający (przed zawarciem umowy) może żądad umowy regulujących 

ich współpracę. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialnośd za 

wykonanie umowy. Wykonawcy występujący wspólnie mogą łącznie spełniad warunki udziału w 

postępowaniu, o których mowa w ust. VII niniejszego ogłoszenia. 

 

 

Załączniki do ogłoszenia: 

1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. wzór formularza ofertowego 

3. wykaz osób, jakimi dysponuje wykonawca 

4. wzór umowy 

 

       Dyrektor 

       Wojciech Konieczny 


