
                                         

                   

ZAMAWIAJĄCY: 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

ul. Opolska 9 

                                          44-335 Jastrzębie – Zdrój     

             

   

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

na zadanie pn.: 

„Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 

rodzin zastępczych w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój Miasto-Rodziny” RPO WSL 

9.2.5.” 

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 Podstawa 

prawna: Ustawa z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1129) 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl 

 

Nr postępowania ZP.260.7.2022.JMR 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 

 

JASTRZĘBIE- ZDRÓJ, WRZESIEŃ 2022 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

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


                                         

                   

ul. Opolska 9 

44-335 Jastrzębie – Zdrój                                       

NIP: 6331613886 REGON 003461374 

− tel.32 43 49 657 

− adres strony internetowej https://www.ops.jastrzebie.pl/ 

− adres poczty elektronicznej sekretariat@ops.jastrzebie.pl 

− adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie 

dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://ops.jastrzebie.pl/ 

− adres strony na której następuje składanie OFERT - użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

− adres skrzynki https://epuap.gov.pl/wps/portal/ - zakładka inne sprawy urzędowe 

− -adres ESP /opsjz/SkrytkaESP 

Nr ID postępowania: ocds-148610-b5f11b07-3b21-11ed-8832-4e4740e186ac 

Nr postępowania: ZP.260.7.2022.JMR 

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00361716/01 
 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy umowy przez Zamawiającego. 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                      

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                                 

z 04.05.2016 r., str. 1), (zm. Dz. Urz. UE.L 2018 Nr 127, poz. 2), zwanego dalej: „RODO” informujemy, 

że: 

l) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzonym postępowaniem jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju, adres siedziby administratora: ul. Opolska 9, 44-335 

Jastrzębie- Zdrój – zwany dalej w treści niniejszej klauzuli „zamawiającym”. 

Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 , e-mail: sekretariat@ops.jastrzebie.pl. 

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są następujące: iodo@ops.jastrzebie.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa w 

związku z art. 6 ust. 1 lit. b) oraz c) RODO, w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania 

oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania 

postępowania i jego archiwizacji. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty: 

1.Ustawowo upoważnione do uzyskania dostępu do dokumentacji postępowania. 

2.W przypadku współfinansowania zamówienia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

dane osobowe na podstawie przepisów prawa mogą zostać udostępnione Instytucji Zarządzającej, tj. 

Zarządowi Województwa Śląskiego. 

3. Zamawiający powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podmiotów. 



                                         

                   

Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność zamawiającego od strony 

technicznej. 

5)Dane osobowe będą przechowywane przez okres i w sposób oznaczony kategorią archiwalną 

wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, 

który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym                           

i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym 

Dyrektorem Archiwów Państwowych. 

6)Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania, 

zawarcia umów i ich dalszej realizacji. Niepodanie danych osobowych spowoduje, że nie będzie 

możliwe uwzględnienie złożonej oferty i zawarcie umów. 

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO. 

8) Prawa osoby, której dane dotyczą: 

1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych. 

2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych 

3.Na podstawie art. 18 ust.1 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych 

4.Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą                             

w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszy przepisy RODO. 

9) Ponadto informujemy, że osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje: 

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

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

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

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

11) Zamawiający informuje, że nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

12) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia                       

w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 

13) Oferent/Wykonawca podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego 

postępowania o udzielenie zamówienia jest zobowiązany wypełnić obowiązek informacyjny 

wynikający z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których 

dane te bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał 

zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi 

informacjami. Ponadto Oferent/Wykonawca jest zobowiązany wypełnić w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, chyba że ma 

zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

B) Realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 



                                         

                   

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) (dalej: PZP) Zamawiający informuje o 

ograniczeniach stosowania przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy PZP: 

1) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania               

o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego                        

w zakresie niezgodnym z PZP. 

2) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,                           

o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia tego postępowania. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)– 

dalej p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych, o których 

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. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, (zwanej 

dalej SWZ), mają zastosowanie przepisy p.z.p i akty wykonawcze ustawy. 

11. Informacje dotyczące oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy PZP: Zamawiający 

nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

12. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

PZP: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 

ustawy PZP. 

13. Przedmiot zamówienia jest objęty projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne dla działania:9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i 

zdrowotne dla poodziałania:9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs. 

14. Przedmiot zamówienia należy do kategorii usług społecznych i innych szczególnych usług o których 

mowa w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku nr XVII do dyrektywy 2014/25/UE. 



                                         

                   

 

IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy 

przedmedycznej dla rodzin zastępczych w ramach projektu „Jastrzębie-Zdrój - Miasto Rodziny” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Jastrzębie-

Zdrój - Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w ramach Priorytetu 

IX - Włączenie społeczne dla działania:9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla 

poodziałania:9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs. 

2 grupy po średnio 12 osób  

Termin wykonania umowy od podpisania umowy do 30.06.2023r 

Usługa objęta zamówieniem będzie realizowana w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-

Zdroju, przy ul. Opolska 9. 

Pomieszczenia do realizacji kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zostanie udostępnione wykonawcy 

bezkosztowo.      

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, w szczególności: 

1.Wykonawca zapewni przeprowadzenie usług w następującym zakresie: 

a) zorganizowanie i przeprowadzenie dla 2 grup liczących średnio po 12 osób (osoby będące rodziną 

zastępczą) 40 godzin dydaktycznych kursu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby uczestników w przypadku uzasadnionej rezygnacji i 

braku możliwości zastąpienia go innym uczestnikiem. 

b) zajęcia będą się odbywać w sali szkoleniowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju 

przy ulicy Opolskiej 9 (sala szkoleniowa udostępniona zostanie Wykonawcy nieodpłatnie na 

potrzeby kursu), 

c) zajęcia rozpoczną się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy i zakończą się w terminie do 

dnia 30.06.2023r. 

d) każdy z uczestników kursu otrzyma nieodpłatne materiały szkoleniowe/podręczniki/skrypty, które 

przed wydaniem uczestnikom kursu winny być przedłożone do akceptacji przez Zamawiającego, 

e) każdy z uczestników kursu po jego zakończeniu otrzyma zaświadczenie/certyfikat o jego 

ukończeniu, 

f) kurs będzie się odbywał raz w tygodniu (w dniach od poniedziałku do piątku) jednorazowo 4 godzin 

dydaktycznych i będzie trwał przez 10 tygodni. Godziny szkolenia będą dostosowane do możliwości 

rodzin zastępczych. Zakłada się możliwość, że grupa szkoleniowa będzie mogła odbywać się 

zarówno w godzinach dopołudniowych jak i wieczornych.  

g) godziny odbywania się kursu zostaną wspólnie ustalone z Zamawiającym, 



                                         

                   

h) w ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni niezbędne na potrzeby kursu materiały:                             

- fantomy do ćwiczenia resuscytacji dla dorosłych – co najmniej jeden na grupę ćwiczeniową, 

- fantomy do ćwiczenia resuscytacji dla dziecka – co najmniej jeden na grupę ćwiczeniową,    

- fantomy do ćwiczenia resuscytacji dla niemowlaka – co najmniej jeden na grupę ćwiczeniową, 

- ćwiczeniowy AED (automatyczny defibrylator zewnętrzy) – co najmniej jeden na grupę 

ćwiczeniową, 

- maseczki do ćwiczenia oddechów ratunkowych oraz jednorazowe rękawiczki dla każdego 

uczestnika, 

- maty i podkłady do ćwiczenia oceny stanu poszkodowanego i pozycji bezpiecznej, 

- ćwiczeniowe środki opatrunkowe/bandaże 2 szt na uczestnika, 

- gaziki o różnych rozmiarach, 

- deskę ortopedyczną, 

- szyny unieruchamiające, 

- chustę trójkątną- jedna na parę uczestników, 

- 4 szt glukagonu, 

- sztuczną krew 50 ml, 

- plastry różnego typu, 

- środek do dezynfekcji ran, 

- zestaw do płukania oka, 

- glukometry 2 szt, 

i) w ramach realizacji kursu Wykonawca zapewni catering:                                                                                            

- napoje ciepłe kawa 250 ml/osoba, herbata 250 ml plus cukier i mleczko do kawy na dzień/osoba, 

napoje zimne sok 200 ml/osoba 300 ml/osoba woda gazowana/ niegazowana na dzień, ciastka suche 

różnego rodzaju 150 g/ osoba/ (powyższe podane na dzień), 

j) zapewnienie ubezpieczenia NNW każdego uczestnika kursu na czas realizacji zajęć; na 

potwierdzenie objęcia uczestników ubezpieczeniem Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

potwierdzenie ubezpieczenia przed rozpoczęciem kursu, 

 

1. Minimalny program kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (tematy/zagadnienia), który Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować: 

a) łańcuch ratunkowy, 



                                         

                   

b) zasady prawidłowego nadawania sygnału „na ratunek” i wzywania ambulansu, skuteczne 

wzywanie pomocy, 

c) bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy (ratującego i ratowanego), 

d) ocena stanu poszkodowanego: 

- ocena przytomności, 

- udrożnienie dróg oddechowych, używanie rurki ustno-gardłowej, metody bez przyrządowego 

udrażniania dróg oddechowych, sztucznego oddychania i ucisków klatki piersiowej, 

- ocena oddechu, 

- ocena oznak krążenia, 

- wywiad z poszkodowanym, 

e) postępowanie z przytomnym prawidłowo oddychającym, 

f) nauka postępowania w sytuacji z poszkodowanym nieprzytomnym, poparta ćwiczeniami, 

g) pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy (ćwiczenia), pozycja przeciwwstrząsowa, 

h) nauka postępowania w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (resuscytacja krążeniowo 

oddechowa dorosłych, dzieci i niemowląt, odmienność łańcucha ratowania życia), 

i) użycie defibrylatora AED, zasady bezpiecznego stosowania AED u dorosłych i dzieci 

(ćwiczenia), 

j) ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej, u dziecka i niemowlęcia, zadławienia 

(ćwiczenia), udrażnianie dróg oddechowych, nauka rękoczynu Heimlicha, postępowanie przy 

zakrztuszeniach, 

k) nauka postępowania podczas tamowania krwotoków, nauka wykorzystania odpowiedniego 

opatrunku przy różnych rodzajach zranień, omówienie wybranych urazów ciała i nauka ich 

zaopatrywania, postępowanie przy krwotoku z nosa, złamania (unieruchomienie złamań), 

zwichnięcia, skręcenia, obrażenia poszczególnych części ciała: 

- urazy głowy, 

- urazy klatki piersiowej, 

- urazy brzucha, 

- urazy kręgosłupa, 

- urazy miednicy, 



                                         

                   

- urazy kończyn, 

-  znaczenie czasu w urazach. 

l) oparzenia (termiczne, chemiczne), odmrożenia, hipotermia, porażenie prądem, udar cieplny            

i słoneczny, wstrząs, 

ł) nauka o rodzajach zatruć (m.in.  tlenkiem węgla, środkami chemicznymi, lekami, alkoholowe, 

środkami narkotycznymi) oraz postępowaniu ratowniczym na przykładach, 

m) omówienie podtopień, porażeń, ukąszeń, użądleń, pogryzień, 

n) nauka rozpoznania i postępowania w przypadkach takich jak: utrata przytomności, omdlenia, 

zaburzenia świadomości, ataki astmy, alergie, stany cukrzycowe, nagłe zachorowania, napad 

drgawek, stany nagłe u dzieci, 

o) wypadki komunikacyjne: 

- schemat postępowania, zabezpieczenie miejsca zdarzenia (ćwiczenia), 

- sposoby ewakuacji poszkodowanego z samochodu, 

- sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego, 

p) postępowanie w zdarzeniach masowych, 

r) standardy postępowania, organizacja działań i współpraca ze służbami ratowniczymi, 

s) skład i sposoby wykorzystania apteczek samochodowych i domowych. 

Powyższy program kursu pierwszej pomocy przedmedycznej zostanie zrealizowany przez Wykonawcę         

w ramach zajęć teoretycznych (omówienie problemu i zagadnienia) oraz w ramach zajęć praktycznych. 

 

3. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: 

1) Realizowanie usługi w sposób staranny, skuteczny i terminowy, zgodnie z ustalonym harmonogramem 

realizacji usługi; 

2) Ewidencjonowanie wykonanych godzin pracy; 

3) Utrzymywanie stałego kontaktu z Zamawiającym, w tym bieżące informowanie o wszystkich 

zaistniałych problemach; 

4) Przestrzeganie obowiązków wynikających z realizacji umowy, przepisów prawnych, procedur, 

standardów oraz innych obowiązujących dokumentów; 

5) Odpowiadanie na ewentualne pytania w przypadku kontroli realizacji zadania przez instytucje 

zewnętrzne bądź Zamawiającego; 

4. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: 

1) Udostępnienie Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów będących w jego posiadaniu, 

niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 



                                         

                   

2) Ustalenie z Wykonawcą szczegółowego harmonogramu realizacji usługi, konkretnych terminów oraz 

liczby i rodzaju grup uczestników, dla których Wykonawca przeprowadzi usługę; 

3) Rekrutacja uczestników na zajęcia; 

4) Zapewnienie miejsca – sal zajęciowych do realizacji zajęć; 

5. Wybrany Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania 

wytycznych horyzontalnych, wytycznych programowych oraz Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020. 

6. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodzin zastępczych odbywać się będzie od października 2022 

roku (jednak nie wcześniej, niż od dnia podpisania umowy) do 30.06.2023 r. w godzinach dostosowanych do 

potrzeb uczestników w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, przy ul. Opolskiej 9. 

7. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Jastrzębie –Zdrój Miasto-Rodziny", którego 

celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój mających na 

celu  wsparcie na rzecz dzieci i rodziny. 

8. Kod CPV: 80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy 

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

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

elektronicznych. 

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

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 

12. 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). 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia.                                                                                                                                  

13.  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: od października 2022 roku (jednak nie wcześniej, niż od dnia podpisania 

umowy) do 30.06.2023 r. 

2. Szczegółowy harmonogram realizacji usługi zostanie opracowany we współpracy z wyłonionym 

Wykonawcą. 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
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zasadach określonych w poniższym pkt 2. oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu. 

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

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 

a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, 

b) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8 ustawy Pzp, 

c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. z 2022r. poz. 835, dalej „ustawa o wspieraniu Ukrainy”). 

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

4. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 4 

PZP dotyczących: zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponuje następującymi osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, które zostaną skierowane do pełnienia funkcji prowadzącego przy realizacji 

zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą: 

1) uprawnienia zgodne z Ustawą z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 poz. 2195 z późn. zm.) tj. realizowane z udziałem: lekarzy systemu/ pielęgniarek systemu/ ratowników 

medycznych/ nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy  (Dz. U. 2009 nr 139 poz. 1132) 

 

Uwaga: Wykonawca będący osobą fizyczną może w celu wykazania spełniania warunku udziału                      

w postępowaniu wskazać sam siebie jako prowadzącego. 

 

VII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 

środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. 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 dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 8 do SWZ. 

Ww. podmiotowe środki dowodowe przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy zostały 

sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się 

cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem    w 

postaci papierowej. 
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2.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

3.Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie 

są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia 

wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia. 

4.Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz 

innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 

2415), należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej dopuszczonych    w 

SWZ, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w zakresie i  w 

sposób określony w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu 

sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

5.W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 

kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. 

6.Podmiotowe środki dowodowe/przedmiotowe środki dowodowe/inne dokumenty lub oświadczenia, 

sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII.POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 

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

sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

usługi, do realizacji których 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 (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma 
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potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 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. 

5. 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. 

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. 

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

przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw 

wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie,  w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ). 

 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.                                        

W przypadku gdy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zostało sporządzone jako dokument w 

postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

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

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału        

w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

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

udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ). 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy      

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych                                

z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 

wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ). 

Oświadczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako 

dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie 

tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

 

X. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU 

KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ 

INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

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

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych 

w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: 

1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl// 

2) ePUAPu    https://epuap.gov.pl/wps/portal/ , 

3) https://www.ops.jastrzebie.pl/ 

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

posiadać konto na Epuap.  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do FORMULARZA: 

złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. 
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3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje 

warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając 

z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. Z pozycji 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca posiada dostęp do  FORMULARZA: złożenia, zmiany 

wycofania oferty lub wniosku oraz FORMULARZA do Komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 

przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod 

adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/  oraz Regulaminie ePUAP. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia                         

i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 

ust. 1 p.z.p., 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. (zalecany.pdf). Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 PZP składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

6. Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym: 

1) Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows, MacOS 

lub Linux – z aktualnym wsparciem producenta 

2) przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Google Chrome - w najnowszej 

dostępnej wersji 

3) założony profil zaufany w systemie ePUAP ( rekomendowany dodatkowy profil firmowy) 

4) podpis elektroniczny 

a) certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES 

–pozostałe formaty), 

b) profil zaufany 

c) e-dowód . 

UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym 

podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą 

wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. 

Opatrzenie właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. 

7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków 

dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub 

dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy  

i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 

na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za 

pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.                 
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9. Dane postępowania można wyszukać wg ID postępowania lub numerem Ogłoszenia BZP na Liście 

wszystkich postępowań klikając wcześniej opcje” Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki 

Postępowania na miniPortalu.   

10. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

Ogłoszenia  BZP ,  ID postępowania. 

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym i 

merytorycznym: Halina Hanzlik-Grabiec 

12. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sekretariat@ops.jastrzebie.pl 

13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami 

 w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

XI.WYJAŚNIANIA TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

2. 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. 

3. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 2, 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. 2, zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4.Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 2, nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

 

1.Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Formularz do 

zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

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

być czytelny. 

3.Zamawiający dopuszcza w postępowaniu formaty danych określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 18 ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.), w szczególności formaty: .pdf, .txt, .rtf,.doc, .docx, .odt. 
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4.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. 

5.Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

6. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. 

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału    

w postępowaniu 

2) Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej 

3) Załącznik nr 4- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby- jeśli dotyczy 

4) Załącznik nr 5- Oświadczenie RODO 

5) Załącznik nr 6- Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

6) Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- 

jeśli dotyczy 

7) Załącznik nr 9- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy/oświadczenie 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia- jeśli dotyczy 

8) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli 

dotyczy). 

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, 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. Oświadczenie stanowi 

dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień 

składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

7. 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. 

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. Zaszyfrowane. 

10. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie            

z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem 

https://miniportal.zup.gov.pl 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959


                                         

                   

11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub 

wycofać ofertę. W tym celu należy w systemie Platformy kliknąć przycisk „Wycofaj ofertę”. Zmiana oferty 

następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

12. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoznacznym zaznaczeniem 

polecenia ”Załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część skompresowane są do jednego pliku archiwum(ZIP). 

14. 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 

użytkowania dostępnej na miniPortalu. 

15. Wykonawca po upływie terminu do składania oferty nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 

złożonej oferty. 

16. 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. 

 

XIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

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

Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

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

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 

określonymi w niniejszej SWZ. 

3. Jeżeli wykonawca jest podmiotem, do którego znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10 

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, rozliczanie za świadczone usługi odbywać 

się będzie w oparciu o §4 umowy z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z przepisów tejże ustawy. 

W przypadku Zamawiającego będącym osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej w cenie 

zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi. Obejmuje ona wszystkie podatki i składki, w 

tym składki ZUS pracodawcy, FP o ile osoba wykonująca usługę na podstawie umowy zlecenia podlegać 

będzie obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,     a także wszystkie podatki oraz składki 

PPK w przypadku zadeklarowania uczestnictwa  w Pracowniczych Planach Kapitałowych. 

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

i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 
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5. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

7. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia 

8. W przypadku rozbieżności między ceną ofertową podaną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia 

a faktycznym iloczynem ceny brutto za godzinę wykonywania usługi i łącznej liczby godzin, 

Zamawiający uzna za prawidłową cenę jednostkową, tj. cenę za  1 godzinę wykonywania usługi.            

W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona przemnożenia ceny jednostkowej przez 

łączną ilość zakresu zamówienia i otrzymaną wartość potraktuje jako ostateczną cenę oferty. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

 

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 01.11.2022r. 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. 

 

XVI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania ofert dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 

użytkowania dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć poprzez Platformę do dnia 03.10.2022r. do 

godziny 10:00. 

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

4. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukces” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 

on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. Wycofanie oferty możliwe jest tylko do momentu 

składania ofert. Po tym terminie Wykonawca nie będzie w stanie wycofać ofertę. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę złożona po terminie składania ofert. 

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2022r. o godzinie 10:20 . 
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8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

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

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

10. 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. 

11. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po 

usunięciu awarii. 

12. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

 XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW       

I SPOSOBU OCENY TYCH OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami oceny ofert: 

Cena 60 pkt 

Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji zamówienia 40 pkt 

Razem 100 pkt 

2. W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt. 

3. W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, 

punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru: 

OLP = C + A 

gdzie: 

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”. 

A – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia” 

4. Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące 

A. Kryterium: Cena – C 

1) Cena (cena jednostkowa zł za godzinę )- 60 pkt 

C= (Najniższa cena jednostkowa / Cena jednostkowa badanej oferty) x 60 pkt 
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B. Kryterium „Dodatkowe kompetencje osoby skierowanej do realizacji 

zamówienia”- Punktacji podlegać będzie posiadanie odbytych 

szkoleń/warsztatów/konferencji/ seminariów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

potwierdzonych certyfikatem ukończenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert:   

a) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert odbył 5 i więcej szkoleń/warsztatów/konferencji/ 

seminariów: 40 pkt 

b) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert odbył 4 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 30 

pkt 

c) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert odbył 3 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 20 

pkt 

d) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech przed 

upływem terminu składania ofert lat odbył 2 szkolenia/warsztaty/konferencje/ seminaria: 

10 pkt 

e) Osoba skierowana do realizacji zamówienia w przeciągu ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert odbył 1lub nie odbył żadnego 

szkolenia/warsztatu/konferencji/seminaria: 0 pkt 

Wykonawca więc w tym kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów OLP. 

2. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie 

z matematycznymi zasadami zaokrąglania. 

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców 

wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 

dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z zastrzeżeniem 

możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych   i innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

6. W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania 

wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela zamówienia 

temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż w 

złożonych ofertach. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-szkolenia-w-dziedzinie-pierwszej-pomocy-8959


                                         

                   

 

XVIII. 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. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeśli było wymagane), Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu Wykonawców. 

 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

XX. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ 

ZMIANY. 

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

publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 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 p.z.p oraz wskazanym we wzorze umowy. 

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

 

XXI. 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 p.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie 
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zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. 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, 

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. 

8. 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. 

9. 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. 

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

zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. 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. 

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

zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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XXII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

• Załącznik nr 1- Formularz oferty 

• Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnieniu warunków udziału       

w postępowaniu 

• Załącznik nr 3- Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej 

• Załącznik nr 4- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

• Załącznik nr 5- Oświadczenie RODO 

• Załącznik nr 6- Oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego 

• Załącznik nr 7- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

• Załącznik nr 8- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego- 

podmiotowe środki dowodowe 

• Załącznik nr 9- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy/ Wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia 

• Załącznik nr 10- Wzór umowy 

 

Jastrzębie- Zdrój, dn. 23.09.2022r.                
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