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I.

Informacje o Zamawiającym

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
tel./fax ( 76 ) 835-35-66
e -mail: przetargi@pwsz.glogow.pl
e-PUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal
witryna:www.pwsz.glogow.pl
województwo dolnośląskie

II.

Tryb udzielenia zamówienia

1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej ustawą Pzp
oraz w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego,
a zwłaszcza:
a) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020
r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020
poz. 2415),
b) Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021
r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych,
równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych lub konkursów,
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. 2020 poz. 2452).
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
www.pwsz.glogow.pl
Biuro Projektu: ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów; pok. 119; tel. (076) 832 04 37

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1
ustawy Pzp.
III.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z Wykonawcami.

1.
2.

Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c) poczty elektronicznej : przetargi@pwsz.glogow.pl
3.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Dominika Gorzelańczyk, Renata Pawlaczek
tel. 76 832 04 44, e-mail: przetargi@pwsz.glogow.pl
4.
Czas pracy PWSZ w Głogowie: pn. – pt. -800 – 1400,
5.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma
dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji.
6.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji
wynosi 150 MB.
8.
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.
9.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania
o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
10.
Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej – SWZ) wraz z załącznikami jest
zamieszczona na stronie internetowej www.bip.pwsz.glogow.pl. SWZ wraz
z załącznikami w wersji elektronicznej na CD można odebrać nieodpłatnie w siedzibie
Zamawiającego po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu woli odebrania materiałów oraz
ustaleniu terminu ich odbioru.
11.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia
dotyczące treści SWZ, kierując swoje zapytania w formie podanej w pkt. 1 i 2 niniejszego
ogłoszenia.
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12.
Wniosek o wyjaśnienie treści SWZ można składać do Zamawiającego nie później
niż na 4 dni, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli
odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
13.
Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.bip.pwsz.glogow.pl.
14.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych (dalej BZP) lub SWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie
internetowej www.bip.pwsz.glogow.pl.
15.
Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 13 będą istotne, w szczególności będą
dotyczyły określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia,
kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich
spełniania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia tych zmian.

IV. Opis przedmiotu zamówienia.
I.

Przedmiot zamówienia.

1.
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla kadry oraz studentów
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie w zakresie symulacji medycznych
w ramach projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
środkiem do poprawy jakości kształcenia pielęgniarek w Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Głogowie”, których zakres został szczegółowo wskazany w treści
załącznika nr 2 do niniejszego SWZ.
2.
Przedmiot zamówienia opisany został we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
jako: CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
3.
Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia.
Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia
należy traktować jako
wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie
może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności
przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
4.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
5.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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7.
Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych zgodnie z art. 455 ust.
1 pkt. 3 ustawy Pzp.
8.
Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
9.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
10.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.

II.

Podwykonawcy.

1.
Zamawiający dopuszcza wykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu
zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców, który będzie
zawierał z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw (firm)
podwykonawców.
3.
Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm)
podwykonawców, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wobec danego
podwykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, wykonawca będzie
zobowiązany do zastąpienia tego podwykonawcy lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.
6.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu projektu
umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
III.

Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.

1.
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem zgodnie ze
złożoną ofertą (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 629 Kodeksu cywilnego).
W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) Wykonawca wykona zakres rzeczowy
określony w przedmiocie zamówienia oraz według wskazań i wytycznych zawartych
w SWZ.
2.
Zamawiający przewiduje rozliczenie za wykonane usługi w formie faktur
miesięcznych.
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3.
Podstawą rozliczenia za wykonane usługi będzie protokół potwierdzenia
wykonania usług stanowiących przedmiot zamówienia zaakceptowany i zatwierdzony
przez Zamawiającego.
4.
Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane w walucie
polskiej.
5.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
6.
Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść zobowiązań
na osobę trzecią. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na
osobę trzecią swoich wierzytelności.
7.
W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę (konsorcjum) –
rozliczenia będą dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika
konsorcjum. Zamawiający nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych
partnerów konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego
rozliczania się za wykonane roboty, w taki sposób, aby nie powstawała konieczność
odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
IV.

Rozwiązania równoważne

Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie przewiduje rozwiązań
równoważnych.
V.

Warunki gwarancji i rękojmi.

Zamawiający ze względu na charakter zamówienia nie określa warunków gwarancji
i rękojmi.

V. Termin i miejsce wykonania zamówienia

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Szkolenie Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 (opisane w załączniku nr 2 do SWZ)od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2022r. według szczegółowego
harmonogramu realizacji ustalonego przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
1) Szkolenia oznaczone w załączniku nr 2 numerami 1,2,3,4,8,9,10, - Centrum
Symulacji Wykonawcy,
2) Szkolenie oznaczone w załączniku nr 2 numerem 12 – miejsce organizacji
Konferencji ( określone według wskazanej lokalizacji)
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3) Szkolenia oznaczone w załączniku nr 2 numerami 2,3,4 (etap I) oraz całość szkoleń
oznaczonych w załączniku nr 2 numerami 5,6,7,11,13,14 - siedziba
Zamawiającego.

VI. Termin związania ofertą
1.
Zgodnie z art. 220 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2 Wykonawca jest związany ofertą przez
okres 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert.
2.
W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem
terminu związania ofertą, o którym mowa 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 60dni.
3.
Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia
przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą.
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie złożonego przez oferenta oświadczenia wg wzoru
stanowiącego załącznika nr 3 do SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie złożonego przez oferenta oświadczenia wg wzoru
stanowiącego załącznika nr 4 do SWZ, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 ustawy Pzp,
2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku
określonego przez Zamawiającego,
4) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.
108 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp.

3.
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej
- Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
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4.
Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy – Zamawiający nie przewiduje
wymogu w tym zakresie.
5.
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym
zakresie.
6.
Zdolność techniczna lub zawodowa: w celu potwierdzenia warunku Wykonawca
winien wykazać że:
1) dysponuje Centrum Symulacji Medycznej wyposażonym w min. 4 sale (możliwość
realizacji zajęć jednoczasowo na wszystkich salach) w tym min. 2 sale wysokiej
wierności, wyposażone w tzw. lustra weneckie oraz system kamer wysokiej
rozdzielczości (jakości HD min. 4 kamery obrotowe (zrobotyzowane) na jedną
salę) z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku oraz prowadzenia jednoczasowo
symulacji przez technika symulacji (sterowanie symulatorem oraz systemem
kamer) wraz z trenerem/instruktorem symulacji (obserwacja symulacji,
dodawanie komentarzy oraz znaczników istotnych zdarzeń na żywo w nagraniu
wideo sesji symulacyjnej). Sale wysokiej wierności wyposażone w symulatory
wysokiej wierności sterowane i zasilane bezprzewodowo (min. 2 symulatory
osoby dorosłej, symulator porodowy, symulator małego dziecka, 2 symulatory
noworodka) oraz wyposażenie tj. łóżko na stanowisko intensywnej terapii, wózek
reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem, inkubator otwarty, wózek reanimacyjny
z wyposażeniem, defibrylator manualny z funkcją aed, panel medyczny
z doprowadzonymi wybranymi mediami zasilanie ze źródła sprężonego powietrza
(ewentualnie kolumna it lub most it jedno lub dwustanowiskowe), pompa
strzykawkowa, pompa infuzyjna objętościowa, respirator, ssak elektryczny,
zestaw drobnego sprzętu medycznego (w ilości niezbędnej do przeprowadzenia
szkolenia), zestaw mebli medycznych oraz 2 sale wyposażone w tzw. lustra
weneckie oraz system kamer wysokiej rozdzielczości (jakości hd min. 4 kamery
obrotowe (zrobotyzowane) na jedną salę) z możliwością rejestracji obrazu
i dźwięku wyposażone w zestawy urządzeń medycznych i fantomów, trenażerów
tzw. niskiej wierności dla sali do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich
i umiejętności technicznych (min. po 1 sztuce każdego) tj. trenażer - nauka
zabezpieczania dróg oddechowych dorosły, trenażer - nauka zabezpieczania dróg
oddechowych dziecko, trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych
niemowlę, trenażer - dostępy donaczyniowe obwodowe, trenażer - dostęp
doszpikowy, trenażer - iniekcje domięśniowe, trenażer - iniekcje śródskórne,
trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny, trenażer - badanie gruczołu
piersiowego, trenażer – konikotomia, fantom noworodka pielęgnacyjny, fantom
noworodka do nauki dostępu naczyniowego, fantom wcześniaka, model
pielęgnacji stomii, model pielęgnacji ran, model pielęgnacji ran odleżynowych,
model do zakładania zgłębnika, zestaw drobnego sprzętu medycznego (sprzętu
medycznego wielokrotnego użytku i jednorazowego użytku w ilości niezbędnej do
realizacji przedmiotu zamówienia). Centrum powinno dysponować elektroniczną
bazą scenariuszy symulacyjnych dla kierunku pielęgniarstwo (min. 40 scenariuszy
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NW - niska wierność – podstawy pielęgniarstwa, 20 scenariuszy, PW - pośrednia
wierność – przedmioty specjalistyczne (np.: chirurgia, interna, pediatria,
ratownictwo), 10 scenariuszy SWW – tzw. interdyscyplinarne. Każdy scenariusz
powinien zawierać dodatkowo tzw. check-listę do przeprowadzenia egzaminu
OSCE. Oprogramowanie zawierające bazę scenariuszy powinno umożliwiać
przeprowadzenie egzaminu OSCE z wykorzystaniem tabletów/komputerów
z automatycznym zliczaniem punktacji każdego uczestnika i łącznego
podsumowania przeprowadzonego egzaminu w powiązaniu z rejestracją zapisu
poprzez system kamer - do oferty należy dołączyć wykaz posiadanych
scenariuszy. W ofercie należy wskazać adres centrum symulacji, w którym
będzie przeprowadzone szkolenie oraz dokument potwierdzający
dysponowanie obiektem.
2) zrealizował w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, przed terminem składania ofert:
b.1) min. 3 usługi realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej realizowanej na
rzecz uczelni kształcącej na kierunku Pielęgniarstwo, obejmującej szkolenia
w 4 kategoriach NW, PW, SWW, OSCE tożsame z opisem przedmiotu
zamówienia o wartości min. 150 000,00 zł. oraz min. 2 usługi szkoleniowe dla
min. 60 studentów które obejmowały realizację zajęć w 4 kategoriach NW, PW,
SWW, OSCE (w każdej kategorii uczestniczyło min. 60 studentów),
b.2) min. 2 usługi przygotowania tzw. bazy scenariuszy symulacyjnych (min.
40 scenariuszy) na rzecz uczelni kształcącej na kierunku Pielęgniarstwo,
b.3) min. 2 ekspertyzy dotyczących dedykowanych treści nauczania metodami
symulacji na zlecenie uczelni kształcącej na kierunku Pielęgniarstwo wg.
standardu kształcenia określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia
26 lipca 2019 r. i przygotował min. 2 programy rozwoju uczelni na zlecenie
uczelni kształcącej na kierunku Pielęgniarstwo wg. standardu kształcenia
określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2019 r.,
b.4) min. 2 usługi przygotowania dedykowanego podręcznika symulacji
medycznej dla instruktorów i wykładowców akademickich prowadzących
zajęcia na kierunku pielęgniarstwo wg. standardu kształcenia określonego
w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2019 r.,
b.5) min. 1 usługa szkolenia z wykorzystaniem metody online, skierowana do
instruktorów symulacji/wykładowców z zakresu prowadzenia „badań
fizykalnych” na kierunku pielęgniarstwo min. 14 godz. oraz min. 1 usługa
realizowana
metodą
online
skierowana
do
wykładowców
akademickich/instruktorów symulacji uczelni pielęgniarskiej z zakresu
prowadzenia „e-learningu w symulacji medycznej” trwającej min. 14 godz.
3) dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia :
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a) 6 osobami (trener symulacji /instruktor symulacji ), z których każda z nich
posiada: wykształcenie średnie lub wyższe medyczne, prawo wykonywania
zawodu z zakresu: lekarz lub pielęgniarka/arz, położna/ny lub ratownik
medyczny. Minimum 4 osoby powinny posiadać doświadczenie
w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń (kryterium punktowane)
z zakresu zajęć symulacyjnych (NW, PW, SWW) z wykorzystaniem metod
symulacji medycznej w centrum symulacji medycznej dla studentów kierunku
pielęgniarstwo, realizowanej na zlecenie uczelni kształcącej na kierunku
Pielęgniarstwo w ramach utworzenia MCSM (Monoprofilowe Centrum
Symulacji Medycznej) w liczbie min. 80 godzin każde, oraz posiadać minimum
2 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla wykładowców akademickich.
Minimum jedna osoba ze wskazanych powinna posiadać doświadczenie
w przygotowaniu min. 2 programu rozwoju Uczelni kształcącej na kierunku
pielęgniarstwo oraz min. 2 ekspertyz dotyczących treści nauczania metodami
symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo. W tym minimum 3 osoby
powinny być nauczycielami akademickimi na kierunkach lekarskich i/lub
pielęgniarskim, posiadającymi prawo wykonywania zawodu i specjalizacje
lekarskie w dziedzinie chirurgia lub medycyna ratunkowa lub posiadających
specjalizację w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki medycznej lub opieki długoterminowej lub zachowawczej lub
kardiologicznej lub chirurgicznej lub ratunkowej lub położnictwa. Minimum
jedna osoba powinna posiadać prawo wykonania zawodu w dziedzinie
położnictwa. Minimum 2 osoby powinny być też współautorem dedykowanego
podręcznika symulacji medycznej dla instruktorów i wykładowców
akademickich prowadzących zajęcia na kierunku pielęgniarstwo wg.
standardu kształcenia określonego w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia
26 lipca 2019 r.
b) 1 osobą (psycholog) (trener symulacji/instruktor symulacji) posiadającą
wykształcenie psychologiczne (wyższe) i pedagogiczne, będącą członkiem
Międzynarodowej Sieć Trenerów Dialogu Motywującego - MINT, mającą
doświadczenie w prowadzeniu szkolenia z zakresu wsparcia psychologicznego
w symulacji medycznej. Osoba ta powinna posiadać doświadczenie
w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń (kryterium punktowane)
z zakresu prowadzenia egzaminu OSCE/metodyki nauczania na kierunkach
medycznych oraz min. 2 szkoleń dla kadry zarządzającej Uczelni medycznej
kształcącej na kierunku pielęgniarstwo oraz posiadać minimum 2 lata
doświadczenia w prowadzeniu szkoleń metodami symulacji medycznej dla
wykładowców akademickich. Powinna być też min. współautorem
dedykowanego podręcznika symulacji medycznej dla instruktorów
i wykładowców akademickich prowadzących zajęcia na kierunku
pielęgniarstwo wg. standardu kształcenia określonego w rozporządzeniu
Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2019 r.
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c) 1 osobą
– technik symulacji (trener symulacji/instruktor symulacji)
posiadającą wykształcenie medyczne. Osoba ta powinna posiadać
doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 3 szkoleń (kryterium
punktowane) skierowanych do techników, informatyków symulacji
medycznej.

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1
ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa
w art.108 ust.1pkt. 3 ustawy Pzp, chyba że wykonawca odpowiednio przed
upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub
prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko
środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
o którym mowa w rozdziale XXVII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn
zabroniony określony w przepisach prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną;
3) 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 lub wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia
tej procedury;
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5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest wstanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 ustawy Pzp,
którego nie można skutecznie wyeliminować winny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie
wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał
istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub
odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co
mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie
jest wstanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego
lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega wykluczeniu
w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt1, 2, 5 i 6 lub art.109 ust. 1 pkt. 2‒
10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące
przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem,
wykroczeniem
lub
swoim
nieprawidłowym
postępowaniem
oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu, w szczególności
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
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b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził
wewnętrzne
regulacje
dotyczące
odpowiedzialności
i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów.
3. Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę
czynności, o których mowa w ust.2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez
wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania
jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny
ofert, na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie
złożyć aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów następujące dokumenty:
1.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający
żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie
wykonawcy potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
UWAGA:
W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US
dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.

3) odpisu 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. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp;
4) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1170)
5) oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych
wynikającymi z 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)
zwanym dalej „RODO”.
UWAGA:
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów Zamawiający będzie żądał dokumentów również dla tych podmiotów

2.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :
1) Wykaz usług odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia (wykaz usług w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 2
SWZ),
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
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dysponowania tymi osobami (wykaz osób posiadających kompetencje, o którym
mowa w Rozdziale VII ust. 5 pkt 3 SWZ).

3.
Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z sesji otwarcia ofert) przekaże
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
4.
1)

2)
3)

4)

Uzupełnianie dokumentów zgodnie za art. 128 ustawy Pzp.
jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 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 lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na złożenie, uzupełnienie lub
poprawienie lub zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa
w ust. 1 , aktualne na dzień złożenia.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, lub złożonych
podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń
składanych w postępowaniu.
Jeżeli złożone przez wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest
w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów
selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub
dokumentów.
X. Wymagania dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów
www.pwsz.glogow.pl
Biuro Projektu: ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów; pok. 119; tel. (076) 832 04 37

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX:
1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 2 rozdziału IX powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument,
o którym mowa pkt. 1 ppkt. 3 rozdziału IX powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem tego terminu.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

XI. Przetwarzanie danych osobowych

1.
Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem
postępowania będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły
przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o
ochronie danych osobowych wynikającymi z 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
(Dz.Urz.
UE
L
119
z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.
2.
W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych,
strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:
1) dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron
udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych
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osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania
przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa
prawna przetwarzania),
2) oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Głogowie dane osobowe osób uprawnionych do
reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz
informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do
realizacji zadania.
XII. Wymagania dotyczące wadium

1.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie:
jeden tysiąc złotych 00/100).
2.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego:
Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Głogowie
Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Głogowie
Nr rachunku: 74 8669 0001 2020 0202 1254 0001
3.
Kopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć
do oferty.
4.
Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w następujących
formach: w pieniądzu, gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
5.
W zależności od wybranej formy wymienionej w ust. 4, wniesienie wadium należy
potwierdzić poprze złożenie do oferty:
1) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:
dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 299).
2) oryginału: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.
6.
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy Pzp.
7.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
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1) nazwa i adres Zamawiającego;
2) nazwę przedmiotu zamówienia;
3) nazwę i adres Wykonawcy;
4) termin ważności gwarancji;
Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania

8.
ofert.
9.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
10.
Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego
oferta zostanie odrzucona.
11.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 98 ust. 6 pkt. 1 ustawy Pzp.
12.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po
unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
13.
Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14.
W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed
upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia
z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na
okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie
wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do
wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium
wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2–
4 ustawy Pzp, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 ustawy
Pzp lub art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art.
106 ust.1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art.12 5 ust. 1 ustawy Pzp,
innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
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3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XIII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.

Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1) Wypełniony „Formularz ofertowy” - załącznik nr 1 do SWZ.
2) Wypełnione „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”
wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku – załącznik nr 3 do SWZ.
3) Wypełnione „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania” –
załącznik nr 4 do SWZ.
4) Wypełnione „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmioty inne” – załącznik nr 4a do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli
występują) - załącznik nr 5 do SWZ.
6) Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ
7) Wykaz usług - załącznik nr 7 do SWZ
8) Wykaz osób - załącznik nr 8 do SWZ
9) Wzór umowy - załącznik nr 9 do SWZ
10)Dowód wniesienia wadium.
11)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

2.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
3.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej w formacie danych: pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć
w oryginale.
4.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone
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w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5.
Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Zastrzeżenie wykonawcy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
6.
Stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
bez dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów.
7.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
d) okresu gwarancji,
e) warunków płatności zawartych w ofercie.
9.
Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których
wykonawca nie wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich
odtajnienie przez Zamawiającego.
10.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
8.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
9.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenia wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
10.
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na
język polski i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
11.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
oraz w przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę
poprawnie umocowaną, w zakresie dokumentów które każdego z nich dotyczą.
12.
Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub
notarialnie potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub
budzić będzie wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
14.
Oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności wyłącznie w formie
elektronicznej.
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XIV. Termin złożenia i otwarcia ofert.
1.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie najpóźniej do dnia
24 marca 2021 r. do godziny 9:00.

2.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2021 r., o godzinie 09:30.

3.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą
klucza prywatnego.
4.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
5.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
informację z otwarcia ofert.
6.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7.
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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.
8.
W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

XV. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.
Cena: zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dn. 09.05.2014 r. o informowaniu o cenach
towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 178)
2.
Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty:
płace, narzuty na płace, świadczenia socjalne, wszystkie opłaty i podatki (także podatek
od towarów i usług), kredyty, odsetki od kredytów, dojazdy oraz ewentualne upusty
i rabaty.
3.
Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów
usług stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o zakres usług określony w „Opisie
przedmiotu zamówienia” – Rozdział IV niniejszej SWZ oraz załączniku nr 2 do niniejszej
SWZ.
4.
Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne omyłki.
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5.
Cena ofertowa to cena brutto. Wynagrodzenie wykonawcy zwolnione jest
z podatku VAT na podstawie § 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106.) W tej sytuacji cena netto będzie się równała
cenie brutto.
6.
Cenę należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie.
7.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zamówienia przed zawarciem
umowy lub w trakcie trwania umowy w zależności od wysokości posiadanych środków
finansowych.
8.
Poprawianie błędów w ofercie zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe – z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Rażąco niska cena zgodnie z art. 224 ustawy pzp
1) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości
zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy wyjaśnień, w tym
złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części
składowych.
2) W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej
30% od
a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226
ust. 1 pkt. 1, 5 i 10 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności
oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b) 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
3) Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć w szczególności:
a) zarządzania procesem świadczonych usług;
b) wybranych rozwiązań, wyjątkowo korzystnych warunków związanych
z realizacją usług;
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c) zgodności z przepisami dotyczącymi 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
(t.j. Dz.U. z2018r. poz. 2177) lub przepisów odrębnych właściwych dla spraw,
z którymi związane jest realizowane zamówienie;
d) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej;
e) zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego,
obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
f) zgodności z przepisami dotyczącymi z zakresu ochrony środowiska;
g) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
4) W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, zamawiający jest
obowiązany żądać wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, co najmniej w zakresie
określonym w pkt 3 lit.. d) i f)
5) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
6) Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy,
który nie udzielił wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone
wyjaśnienia.
XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Ocena ofert :
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących
kryteriów :
− cena ofertowa - 60%
− doświadczenie osób w prowadzeniu szkoleń 40%
gdzie 1%=1 pkt
1) ocena ofert w kryterium „cena jednostkowa ofertowa” nastąpi wg
następującego wzoru:
𝐿𝑝𝑐 = (

𝑐𝑚𝑖𝑛
) ∙ 60𝑝𝑘𝑡
𝑐𝑜

gdzie:
𝑐𝑚𝑖𝑛 – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
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𝑐𝑜 – cena oferty badanej
Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny maksymalną ilość 60
punktów.

2) ocena ofert w kryterium „doświadczenie osób w prowadzeniu szkoleń”
Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium jeśli wykaże, że osoby, które będzie
prowadziły szkolenia przeprowadziły szkolenie obejmująca tematykę opisaną
w rozdziale VII ust. 5 pkt 3) niniejszej SWZ oznaczone (kryterium punktowane),
w wg następującej punktacji:
− 3 szkolenia - 0 pkt. (warunek udziału)
− 4-8 szkoleń - 3 pkt.
− 9 i więcej szkoleń - 5 pkt.
Każda z 8 osób będzie oceniana wg powyższej punktacji, a następnie punkty zostaną
zsumowane
Za kryterium „doświadczenie osoby w prowadzeniu szkoleń” oferta może
uzyskać maksymalną ilość 40 punktów.
Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym imię i nazwisko osoby, która
przeprowadzi szkolenie oraz zaznaczy ilość przeprowadzonych przez niego szkoleń .
3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najkorzystniejszym bilansem
ceny i pozostałych kryteriów, obliczonym według poniższego wzoru:
𝑊𝑜𝑓 = 𝐿𝑝𝑐 + 𝐿𝑝𝑟
gdzie:
𝑊𝑜𝑓 - wartość oferty
𝐿𝑝𝑐 - ilość punktów za kryterium: cena ofertowa,
𝐿𝑝𝑟 -ilość punktów za kryterium: doświadczenie osób.
4) Ilość punktów w poszczególnych kryteriach zostanie matematycznie zaokrąglona
do dwóch miejsc po przecinku (tj. 5 i powyżej 5 – w górę; poniżej 5 – w dół).

2. Zawiadomienia przekazywane wykonawcom.
1) Zamawiający zawiadomi wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawców pocztą
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elektroniczną podając w szczególności:
a) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty
wraz z punktacją za każde kryterium i łączną punktację ofert;
b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu Wykonawców z postępowania,
jeżeli takie działanie miało miejsce;
c) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie działanie miało
miejsce.
2) Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za
skuteczne po przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co
zostanie potwierdzone poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.
3) W przypadkach, o których mowa w art. 110 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający poda
informację, zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione
przez wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.
4) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.
6) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt. 5), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął
termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione
w art. 513 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub
postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 255 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.
Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do
zaciągnięcia zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub
odpowiedniego organu, to Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,
dokument potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna
być wyraźnie wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych.
W przypadku gdy zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana,
Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne oświadczenie.
2.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał pełnomocnictwa zawierającego
umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy, chyba że Wykonawca
samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela Wykonawcy.
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3.
Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
4.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego
z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania
czynności związanych z realizacją umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość
podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu
zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań
w trakcie realizacji zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za
wykonywanie przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez
Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą faktury ma być
pełnomocnik konsorcjum ).
5.
Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone
za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich
zasobów, które wcześniej zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować
korzystanie z udostępnionych zasobów przez cały okres wykonywania zamówienia
w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o solidarnej odpowiedzialności
podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę powstałą
u Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie
przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do
zawarcia umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze
wszystkimi tego konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych
łącznie z ww. umową wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją pożyczki
złożoną w Urzędzie Skarbowym i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.
6.
Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wyborze oferty najkorzystniejszej
odrębnym pismem w którym zostanie wskazany termin podpisania umowy.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ.
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2. Zamawiający załącza do niniejszej SWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której
uzupełnieniu podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
XIX. Dopuszczalne zmiany umowy
1.
Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia:
1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu
o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych
i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować postanowienia
dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie
następujące warunki:
a) określają rodzaj i zakres zmian,
b) określają warunki wprowadzenia zmian,
c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;
2) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę:
a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych,
o których mowa w pkt. 1, lub
b) w wyniku sukcesji, wstępując wprawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie
przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy
Pzp;
3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych robót
budowlanych, a, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile
stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości
pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;
4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana
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nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.

XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 469 ust. 15 ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone
w Dziale IX ustawy Pzp.

XXI. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Załącznik nr 4a – wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów innych (trzecich)
i podwykonawców
Załącznik nr 5 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla
wykonawcy
Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 7 - wykaz usług
Załącznik nr 8 – wykaz osób
Załącznik nr 9 – wzór umowy
Załącznik nr 10 – umowa powierzenia przetwarzania danych
Załącznik nr 11 – klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 12 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczące podatku i nr konta
bankowego
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