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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1. Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy,  

70-383 Szczecin, ul. A. Mickiewicza 41, tel.: 91/ 42-56-100, fax.: 91/ 42-56-103. 

2. Godziny pracy Urzędu: 7:30- 15:30 od poniedziałku do piątku. 

3. Adres strony internetowej: https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/. 

4. Adres e-mail: przetargi@wup.pl.   

5. Numer konta bankowego: 68 1090 2268 0000 0001 4812 8619. 

6. NIP: 851-26-80-829 

7. Niniejsze zamówienie prowadzone jest pod znakiem WUP.XVA.322.69.ASzu.2022. 

 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Cel i przedmiot udostępnianych danych osobowych: 

1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do przetwarzania danych osobowych 

zgodnie z treścią przedmiotu zamówienia, 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), zw. dalej RODO oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 t.j.) a także 

innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest to zapoznania się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania w imieniu Zamawiającego poniższej 

treści klauzuli informacyjnej, wynikającej z obowiązków art. 14. RODO, osobom wskazanym przez 

strony jako osoby kontaktowe.  

Klauzula informacyjna - Informacje dotyczące administratora danych: 

1. Administratorem danych osobowych w zakresie przedmiotowego zamówienia jest 

Zamawiający, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie reprezentowany przez Dyrektora WUP 

p. Andrzeja Przewodę. 

2. Administrator danych odpowiada we własnym zakresie za zapewnienie zgodności  

ich przetwarzania z przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie został powołany Inspektor ochrony danych 

osobowych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wup.pl lub pisemnie  

na adres Administratora. 

4. Dane osobowe osób wyznaczonych przez Dostawcę do realizacji zamówienia  

wraz z zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji/danych uzyskanych  

w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zostają udostępnione Zamawiającemu przez 

Wykonawcę. 
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5. Wykonawca oświadcza, iż posiada zgodę osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,  

do przetwarzania ich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, danych kontaktowych 

oraz, że te dane przetwarzane będą przez Strony wyłącznie dla potrzeb realizacji niniejszego 

przedmiotu zamówienia, przez wskazany okres czasu oraz dla celów podatkowych, 

rachunkowych i przez czas niezbędny do dokonania niezbędnych rozliczeń wynikających  

z realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Dane osobowe osób wskazanych do kontaktu między Stronami oraz udostępnione przez 

Wykonawcę dane osobowe osób do realizacji zamówienia przetwarzane będą na podstawie  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji przedmiotowego przedmiotu zamówienia.  

7. Odbiorcami zgromadzonych danych osobowych wskazanych osób będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. Dane mogą być przekazane także 

kurierom oraz podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz umieszczone na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu. 

8. Wykonawca oraz Zamawiający przetwarzają dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, oraz dla 

celów podatkowych, rachunkowych i przez czas niezbędny do dokonania niezbędnych rozliczeń 

wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia. 

9. Dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego przez okres wynikający  

z obowiązującego Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

10. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio 

gromadzonych danych osobowych jest wymogiem, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją przedmiotu zamówienia. 

11. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych wskazanych osób oraz udostępnionych 

przez Wykonawcę danych osobowych osób do realizacji zamówienia, decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 

a) na podstawie art. 15 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do sprostowania swoich 

danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO, osoba której dane dotyczą posiada prawo do żądania  

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,  

o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

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

danych osobowych danej osoby narusza przepisy RODO. 

12. W odniesieniu do zgromadzonych danych osobowych osób, osoby której dane dotyczą,  

nie przysługuje: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania zgromadzonych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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13. Gromadzone dane są przez Strony odpowiednio zabezpieczone oraz chronione z zastosowaniem 

środków technicznych i organizacyjnych, aby dane zgromadzone nie były zmieniane przez osoby 

nieupoważnione lub nie były udostępniane osobom nieupoważnionym. 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa 

w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp (zwaną dalej Pzp), w związku z art. 359 pkt 2 Pzp oraz niniejszej 

Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”.  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 

w art. 3 ustawy Pzp.  

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 

6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. 

8. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności 

polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162) obejmują następujące rodzaje czynności: 

1)  Zamawiający wymaga od Wykonawcy( i Podwykonawcy), zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę koordynatora, do którego obowiązków będzie należeć w szczególności  

a) przywitanie uczestników kursu i rozpoczęcie kursu, 

b) przygotowanie sali szkoleniowej, 

c) przekazanie beneficjentom programu kursu nauki języka polskiego w dniu pierwszych 

zajęć, przed ich rozpoczęciem, 

d) przygotowanie oraz przekazanie na własność każdemu uczestnikowi kursu, materiałów 

dydaktycznych, 

e) przygotowanie serwisu kawowego oraz bieżące uzupełnianie produktów wchodzących 

w skład serwisu, 

f) sprawdzanie obecności uczestników kursu oraz prowadzenie list obecności 

uczestników, 

g) informowanie Zamawiającego o wszelkich istotnych dla kursu zdarzeniach, 

obecnościach, nieobecnościach, rezygnacji z kursu uczestnika, 

h) nadzór nad prowadzeniem dziennika zajęć edukacyjnych, 

i)  przeprowadzenie ankiet wśród uczestników kursu, 

j)  przekazanie uczestnikom kursu oryginałów zaświadczeń potwierdzających ukończenie 
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kursu nauki języka polskiego, 

k)  kontakt z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją 

umowy w sprawach organizacyjnych od momentu rozpoczęcia do dnia zakończenia 

kursu. Przy czym kontakt Wykonawcy z Zamawiającym powinien być realizowany w 

godzinach urzędowania jednostki, tzn. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 

do 1530. Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji koordynatora przez więcej 

niż jedną osobę (zatrudnioną na umowę o pracę). W przypadku nieobecności 

koordynatora, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępstwo. Natomiast o 

zastępstwie należy powiadomić Zamawiającego. 

l) Zgodnie z zapisami Rozdziału XX niniejszej SWZ, wybrany Wykonawca, pod rygorem 

stwierdzenia uchylenia się od zawarcia umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 

przedłoży Zamawiającemu informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę  

o pracę, realizujących przedmiot zamówienia w ww. zakresie. 

9. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia  

na podstawie stosunku pracy zostały określone w projekcie, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przeprowadzenia kursu języka polskiego  

dla Cudzoziemców przebywających w Polsce, szczegółowo opisana w Załączniku nr 6 do SWZ. 

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80580000-3 oferowanie kursów językowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 91 ust. 1 

Pzp. Wykonawca może złożyć ofertę, załączając Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 

do SWZ. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp. 

6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia 

(OPZ), stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ. 

 

V. WIZJA LOKALNA 

 

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

VI. PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

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

Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych 

podwykonawców. 

 

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym całość 

przedsięwzięcia nie może zakończyć się później niż 9 grudnia 2022 roku. Szczegółowe terminy 

realizacji kursu dla poszczególnych grup zostaną ustalone przez Zamawiającego w uzgodnieniu 

z Wykonawcą w terminie do 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu. 

2. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 

84 000,00 zł brutto. 

3. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w projekcie 

umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

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

zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 

warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,  

o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych: 

a) WYKAZU USŁUG WYKONANYCH, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykaże, że wykonał minimum  

9 usług z zakresu nauki języka obcego, dla grup nie mniejszych niż 15 osób każda, 

każda usługa obejmująca co najmniej 50 godzin dydaktycznych (1 godzina 

dydaktyczna =  45 minut) o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każda, wraz 

z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 



Strona 7 z 23 

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przy czym dowodami, o których 

mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane. Jeżeli z przyczyn niezależnych od niego, wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy (w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy). W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie 

co najmniej jeden z Wykonawców lub łącznie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia. 

 

Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie złożony 

NA WEZWANIE Zamawiającego (DOKUMENTU NIE NALEŻY ZAŁACZAĆ DO OFERTY!!!) 

 – WYKAZ USŁUG WYKONANYCH sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do 

SWZ, Zamawiający oceni spełnianie wyżej wymienionego warunku na podstawie dokumentów 

wskazanych powyżej, które musi złożyć Wykonawca, Zamawiający dokona oceny spełniania 

tego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych  

w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SWZ. 

 

b) 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 wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi 

osobami. Wykonawca zapewni nie więcej niż dwóch lektorów, do realizacji zamówienia. 

Wykonawca zapewni, że kurs zostanie przeprowadzony przez lektora spełniającego 

następujące wymagania: 

i. posługuje się językiem ukraińskim/rosyjskim oraz językiem polskim, co najmniej  

na poziomie B2, 

ii. posiada ukończone studia min. drugiego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. 

zm.) z zakresu filologii polskiej, rosyjskiej, lingwistyki, przekład rosyjsko-polski, 

iii. posiada przygotowanie pedagogiczne, potwierdzone dyplomem ukończenia zakładu 

kształcenia nauczycieli lub świadectwem ukończenia kursu kwalifikacyjnego,  

w rozumieniu § 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 

sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1289 z późń. zm.), 
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iv. w okresie ostatnich 3 lat, przeprowadził co najmniej 450 godzin dydaktycznych,  

(1 godzina dydaktyczna = 45 minut) z zakresu nauki języka polskiego, jako języka 

obcego (dedykowanego Cudzoziemcom). 

Zamawiający wymaga, aby osoba/osoby wskazane z imienia i nazwiska brały udział 

w realizacji zamówienia. 

UWAGA (dokument wymagany DO OFERTY na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp składany 

w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert). Dokumentem potwierdzającym spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu będzie złożony WRAZ Z OFERTĄ, przez Wykonawcę wykaz osób 

sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, Zamawiający oceni spełnianie wyżej 

wymienionego warunku na podstawie dokumentów wskazanych powyżej, które musi złożyć 

Wykonawca, Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku zgodnie z formułą spełnia/nie 

spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach 

wymaganych w SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia wykonawcy ci składają jeden wspólny dokument. 

3.  Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,  

w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

w art. 108 ust. 1 Pzp: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art.258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art.189 a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa wart.228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub 

w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 

specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

523, 1292, 1559 i 2054), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 

pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 

karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające 

na celu popełnienie tego przestępstwa, 
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f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art.  

9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz.U. poz.769 oraz z 2020 r. poz. 2023), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 

wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego,  

lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust.1 i 3 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 

współce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza współce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,  

że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, 

oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 

z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie  

art. 109 ust. 1. 

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

4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, 
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czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych wykonawców 

 

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

1.  Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ1; 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia 

oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

5. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia  

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

dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 

zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

6. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) WYKAZ USŁUG WYKONANYCH. Dokumentem potwierdzającym spełnienie warunku udziału 

w postępowaniu będzie złożony NA WEZWANIE, przez Wykonawcę wykaz usług 

wykonanych sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, Zamawiający 

oceni spełnianie wyżej wymienionego warunku na podstawie dokumentów wskazanych 

powyżej, które musi złożyć Wykonawca, Zamawiający dokona oceny spełniania tego warunku 

zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych 

dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SWZ. 

2) UWAGA (dokument wymagany DO OFERTY na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy Pzp 

składany w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert). Dokumentem 

potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu będzie złożony  

WRAZ Z OFERTĄ, przez Wykonawcę wykaz osób sporządzony wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 4 do SWZ. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) 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 

                                                           
1 Oświadczenie składane zgodnie z art. 273 ust. 1 p.z.p., który brzmi „W trybie podstawowym oświadczenie, o którym mowa w 
art. 125 ust. 1, wykonawca dołącza do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.”. 
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działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych 

środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

8.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość  

i aktualność. 

9.  W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ, do oświadczeń i dokumentów 

składanych przez Wykonawcę, w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy 

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

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 

r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla 

dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

 

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać  

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie  

do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa WRAZ Z OFERTĄ, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 

środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.  

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z 

ww. zobowiązaniem, Wykonawca dodatkowo, składa WRAZ Z OFERTĄ oświadczenia podmiotu 

udostępniającego, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ. Wzór dokumentu stanowi Załącznik 

nr 2 do SWZ. 

4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale X SWZ. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
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zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego 

podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,  

że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na 

zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert 

nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby. 

 

XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania  

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 

oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,  

o których mowa w Rozdziale X pkt. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia  

te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu 

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

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ: 

OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów). 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. 

 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz 

przekazywanie dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 

miniportalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, epuapu, dostępnego 

pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 

przetargi@wup.pl. Zamawiający zaleca korzystanie z miniportalu i epuap jedynie w zakresie  

w jakim jest to bezwzględnie wymagane zgodnie z niniejszą SWZ, tzn. celem złożenia oferty, 
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podmiotowych środków dowodowych, oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp, 

przedmiotowych środków dowodowych i pełnomocnictw, natomiast w pozostałym zakresie (tzn. 

przekazania w postępowaniu pozostałych dokumentów, oświadczeń, zawiadomień i informacji) 

Zamawiający rekomenduje korzystanie z poczty elektronicznej adres e-mail: przetargi@wup.pl 

instrukcja użytkowania miniportalu dostępna jest pod adresem: https://www.uzp.gov.pl. 

2. Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ 

oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia: https://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/. 

3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani Anna Szuman, e-

mail: przetargi@wup.pl lub osoba zastępująca. 

4.  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

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

„Formularza do komunikacji”. 

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  

z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania z miniPortalu jako załącznik 

do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich 

postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z 

zakładki Postępowania. 

9. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać numer 

ogłoszenia TED lub BZP (wtedy dane postepowania zaciągną się automatycznie) lub numer 

referencyjny (wtedy dane postępowania należy wypełnić ręcznie. UWAGA – w tym przypadku 

należy podawać numer IdPostępowania z miniPortalu). Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty 

przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 

postępowania. 

10. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

11. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

12. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej/ Ofertę, składa się, pod 
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rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

13. Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

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

14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

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

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

15. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w Rozdziale X ust. 1 SWZ 

składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę11. 

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

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu.  

18. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

19. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, 

pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci 

elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, 

.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale X pkt 1, XI i 

XII SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

20. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania WUP.XVA.322.69.ASzu.2022.  

21. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

przetargi@wup.pl z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

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

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 

odpowiednio ofert.  

23. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 11, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców 

z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 

wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 11, zamawiający 
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nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 

ofert. 

24. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 12, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę składa się na Formularzu ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów  

w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa 

w Rozdziale X ust. 1 SWZ. 

2) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; 

(jeżeli dotyczy).  

3) Załącznik nr 4 – WYKAZ OSÓB – dokument wymagany do oferty na podstawie art. 274 

ust. 2 ustawy Pzp składany w celu możliwości przyznania punktów w kryteriach oceny 

ofert. 

4) Załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby  

na potrzeby realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa  

w pkt 3 ppkt 3) dla tego podmiotu, (jeżeli dotyczy). 

5) Załącznik nr 8 – OŚWIADCZENIE z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów) 

– (jeżeli dotyczy). 

6) Załącznik nr 9 – Wykaz dodatkowego doświadczenia osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia – KRYTERIUM II. 

4. 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 upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy 

jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 

5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 jeżeli 

Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika 

z dokumentów, o których mowa w pkt 4, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa 
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lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. 

7. Przepis pkt 6 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 

powinien być czytelny. 

11. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010  

ze zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą 

one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 

do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

13.  Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności  

z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie 

przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XV.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 

ofertowego, stanowiącego Załączniki nr 1 SWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji  

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia  

w trakcie realizacji zamówienia. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31-08-2022 R. 

 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

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

ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniportal do dnia 02-08-2022 r. do godziny 11:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert następ w dniu 02-08-2022 r. o godzinie 12:00.   

4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o:  

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
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XIX.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 

oceny ofert: 

1. ŁĄCZNA wartość umowna brutto (C) 50,00% (50,00 pkt.) 

2. 
Dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia - 50% (50 punktów) (D) 
50,00 % (50,00 pkt.) 

∑ 100,00% (100,00pkt.) 

: 

Kryterium nr I: cena (C): 

Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 50 pkt. 

Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem według wzoru: 

 

Wartość punktowa = 50 x (Cmin/ Cb) 

gdzie: 

Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert 

Cb – cena oferty badanej. 

 

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 

50 punktów. 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 1 

Formularz ofertowego. Punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku – zgodnie z 

zasadami matematycznymi. 

 

Kryterium nr II: Dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 50% 

(50 punktów) (D): 

Zamawiający dokona oceny kryterium „Dodatkowe doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia” w następujący sposób: 

a) Dodatkowe doświadczenie lektorów wyznaczonych do realizacji kursu zostanie ocenione  

na podstawie oświadczenia składanego w celu przyznania punktów w kryteriach oceny ofert,  

w którym Wykonawca zobowiązany jest wskazać imię i nazwisko oraz dodatkowe 

doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia poprzez wskazanie liczby godzin 

dydaktycznych, przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut, 

b) Zamawiający za doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji kursu uznaje doświadczenie 

w zakresie nauki języka polskiego, jako języka obcego (dedykowanego Cudzoziemcom), 

uzyskane w okresie ostatnich 3 lat, 
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c) punkty dla wskazanego przez Wykonawcę lektora zostaną przyznane, w zależności  

od wykazanego dodatkowego doświadczenia lektorów wyznaczonych do realizacji kursu nauki 

języka polskiego, w następujący sposób: 

 

Punkty Wykazane doświadczenie 

10 pkt większe niż 450 godzin dydaktycznych i mniejsze niż 500 godzin dydaktycznych 

20 pkt równe lub większe niż 500 godzin dydaktycznych i mniejsze niż 600 godzin dydaktycznych 

30 pkt równe lub większe niż 600 godzin dydaktycznych i mniejsze niż 800 godzin dydaktycznych 

50 pkt równe lub większe niż 800 godzin dydaktycznych  

*  -  jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

d) w przypadku wskazania więcej niż jednego lektora (max 2) wyznaczonego do realizacji kursu 

Zamawiający przyzna punkty każdemu z lektorów zgodnie ze sposobem określonym w tabeli 

dotyczącej punktacji wykazanego doświadczenia, a następnie obliczy punkty na podstawie 

średniej arytmetycznej. 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Załącznika nr 9 do 

SWZ. UWAGA: Wskazane w Załączniku nr 9 do SWZ doświadczenie musi dotyczyć osób 

wskazanych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu wskazanych  

w Załączniku nr 4 do SWZ – WYKAZ OSÓB. 

Zamawiający na podstawie złożonego wraz z ofertą WYKAZU OSÓB najpierw dokona oceny spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4) SWZ. Jeżeli 

wskazane doświadczenie i kwalifikacje nie potwierdzą spełniania warunków udziału w postępowaniu 

przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę do uzupełnienia 

dokumentu na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. 

Jeżeli w wyniku uzupełnienia dokumentu (Załącznika nr 4 do SWZ) wykonawca zaproponuje nową 

osobę, która spełniać będzie warunki zawarte w SWZ (inną niż wskazaną w Załączniku nr 9 do SWZ) 

Zamawiający uzna, iż wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu i jednocześnie 

przyzna 0 pkt w Kryterium nr II Dodatkowe doświadczenie osób. 

 

Każda osoba (jednak nie więcej niż 2 osoby) wskazana w Załączniku nr 4 i 9 musi być tą samą osobą i 

zobowiązana jest uczestniczyć w realizacji zamówienia.  

W przypadku niezłożenia lub niewypełnienia Załącznika nr 9 do SWZ lub wypełnienia go w sposób 

uniemożliwiający odczytanie, Zamawiający przyzna 0 pkt. Brak dodatkowego doświadczenia lub 

powtórzenie danych zawartych w Załączniku nr 4 do SWZ skutkuje przyznaniem 0 pkt. 

 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) 

wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 
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P = C + D 

gdzie:  P - łączna liczba punktów oferty ocenianej 

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 

D - łączna liczba punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia" 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

5.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą. 

 

XX.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

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

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

5. Postanowienia ustalone w projekcie umowy nie podlegają negocjacjom. 

6. Formalności, które muszą być dopełnione po wyborze oferty w celu podpisania umowy: 

Wykonawca pod rygorem stwierdzenia uchylania się od zawarcia umowy, najpóźniej  

w dniu podpisania umowy: 

1)  wskaże zamawiającemu wszystkie składniki oferty cenowej w wartości netto oferty 

cenowej oraz dane osobowe, które zostaną przeniesione do umowy; 

2) dostarczy Zamawiającemu: 

a) informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych na umowę o pracę, realizujących 

przedmiot zmówienia. 

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć program kursu nauki języka polskiego 
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XXI.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 

w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w projekcie, stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

 

XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 

w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 

zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp. oraz Rzecznikowi Małych  

i Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

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

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 

treścią przed upływem tego terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 

zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 
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2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 

p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7.  W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 

z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 

rozdziału nie stanowią inaczej. 

8.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 

dalej "sądem zamówień publicznych". 

9.  Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 

Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 

jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest 

równoznaczne z jej wniesieniem. 

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 

publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

 

XXIV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

 

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu i spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3: Wykaz usług wykonanych (NIE NALEŻY ZAŁACZAĆ DO OFERTY!!!) 

Załącznik nr 4: Wykaz osób (dokument WYMAGANY DO OFERTY na podstawie art. 274 ust. 2 ustawy 

Pzp składany w celu możliwości przyznania punktów w Kryterium II oceny ofert.) 

Załącznik nr 5: Projekt umowy wraz z projektem umowy powierzenia danych 

Załącznik nr 6: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 

Załącznik nr 7: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby na potrzeby realizacji zamówienia 

(jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 8: Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (podział zadań konsorcjantów) (jeżeli dotyczy) 

Załącznik nr 9: Dosatkowe doświadczenie oceniane w Kryterium II 
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Niniejszą SWZ przedkłada do akceptacji Komisja Przetargowa w następującym składzie: 

 

Przewodniczący Komisji: Magdalena Krawniak 

Sekretarz: Anna Szuman 

Członek komisji: Agnieszka Szymankowska 

Członek komisji: Małgorzata Bulikowska 

Członek komisji: Julia Mazur 

Członek komisji: Justyna Pawlak 

 

Zatwierdził 

Dyrektor  

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

Andrzej Przewoda 


