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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
ul. gen. Wł. Sikorskiego 11 

05-119 Legionowo 
tel. 22 784 83 33. faks 22 764 02 05 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

znak: PO KL 3431-2/2011 

o wartości poniżej 193 000 EURO o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 795 z poźn. zm.) 

na usługę 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Organizacja i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  i ich 
opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 .” 

 

1. Przewodniczący komisji  –  Anna Stępińska 

 

2. Członek komisji   –  Maja Orzechowska 

 

3. Sekretarz komisji   –  Katarzyna Stańczak     
  

 
           Zatwierdzam: 

 
       ............................................................ 
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Spis treści (zawartość specyfikacji istotnych warunków zamówienia):  
Część 1. Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 1.  Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego  
§ 2.  Tryb udzielenia zamówienia  
§ 3.  Opis przedmiotu zamówienia  
§ 4.  Termin wykonania zamówienia  
§ 5.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  
§ 6.  Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu  
§ 7.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  

§ 8.  Wymagania dotyczące wadium  
§ 9.  Termin związania ofertą  
§ 10.  Opis sposobu przygotowywania ofert  
§ 11.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
§ 12.  Opis sposobu obliczenia ceny  
§ 13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
§ 14.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
§ 15.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
§ 16.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach  

§ 17.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia  

Część 2. Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 18.  Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  
§ 19.  Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę 

ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej  
§ 20.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą 
one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień  

§ 21.  Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 
odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie  

§ 22.  Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający 
dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną  

§ 23.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach 
obcych 

§ 24.  Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej  
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§ 25.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot  

§ 26. Postanowienia dotyczące wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 4. 
 
 
Część 3. Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
§ 27.  Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom, ze 

względu na specyfikę zamówienia. 
 
 
 
 
Część 1. 
Obligatoryjne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
Zamawiającym jest POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Legionowie, ul. 
gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; tel. 22 784 83 33  faks 22 764 02 05; 
www.legionowo.pcpr.pl 
Postępowanie oznaczone jest jako: PO KL 3431-2/2011. Wszelka korespondencja w tej 
sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 
§ 2. Tryb udzielenia zamówienia 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010r. Nr 
113, poz. 795 z późn. zm.). 
 
§ 3. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 14 
dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego, z programem 
usprawniająco-rekreacyjnym dla osób niepełnosprawnych (38 osób) i ich opiekunów 
(11 osób) w ośrodku rehabilitacyjnym położonym na terenie Polski, nie dalej jednak 
niż 350 km od siedziby zamawiającego, na potrzebę projektu „Pokonaj siebie! 
Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” realizowanego przez przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. " Rozwój i upowszechnienie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych ( Dz. U. Nr 230, poz. 1694). 

3. Wykonawca w ofercie cenowej uwzględnia cenę dla max. liczby uczestników. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmniejszenia liczby osób.  

4. W turnusie uczestniczyć będą osoby z następującymi schorzeniami: 
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1) autyzm, 
2) całościowe zaburzenie rozwojowe, 
3) endokrynologicznymi, 
4) kardiologicznymi, 
5) narządu ruchu, 

 
 

6) narządu wzroku, 
7) neurologicznymi, 
8) niedosłuchem, 
9) onkologicznymi, 
10) psychiatrycznymi, 
11) psychicznymi, 
12) reumatologicznymi, 
13) układu moczowo-płciowego, 
14) układu krążenia, 
15) układu oddechowego, 
16) układu pokarmowego, 
17) upośledzeniem umysłowym, 
18) zespołem Downa. 

Wykaz osób, wraz z rodzajem w/w schorzeń, Zamawiający dostarczy Wykonawcy najpóźniej 
w dniu podpisania umowy.  

5. Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjnego: 
1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 
2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 
3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 
4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 
5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 
6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 
7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego; 
6. Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 
1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, 

opiekunów; 
2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, 

stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 2 zabiegi dziennie dla osoby 
niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie 
zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są 
zakwaterowani uczestnicy turnusu); 

3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z 
poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie;  
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4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, 
uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne atrakcje, cenę biletu zwiedzania do 
wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant jako rekompensata obiadu; 

5) Zajęcia kulturalno –oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: 
projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy 
schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego 
organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 

6) Zajęcia sportowo – rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze,  
 
 

7) gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 
8) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w 

którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry 
planszowe, boiska do gier zespołowych. 

7. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z 

opieki lekarskiej podczas turnusu. 
2) Zakwaterowania w ośrodku w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, 
prysznic, wc, w tym jeden pokój dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu, poruszającej 
się na wózku inwalidzkim. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik 
bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej 
gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby 
niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania 
uczestników turnusu w domkach). 

3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w 
tym:       śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno 
danie ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce 
warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, 
przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. 
Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 

4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 
5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego 

uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. 
kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 

6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego 
uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 

7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu 
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, z WC, klimatyzacją, telewizorem, 
minibarkiem. 

8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał 
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uczestników z siedziby Zamawiającego 
w Legionowie i opiekował się nimi podczas podróży. 

9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać 
będzie tego lokalizacja ośrodka. 

10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu 
obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca 
zamieszkania.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego 
w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 
 
 
 
8. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać 
ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. 
z dnia 11 grudnia 2007 r,). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać 
informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie 
rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym oraz szkoleniowym. Ośrodek, który jest 
przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 niniejszego 
paragrafu. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu, przed 
podpisaniem umowy (nie należy dołączać do oferty), zawiadomienia o ważnym wpisie 
do rejestru ośrodków, ośrodka wskazanego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1), 
przystosowanego do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 
SIWZ, przyjmującego osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny, o którym 
mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 
2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. z 2007 r, nr 230, poz. 1694). 
Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać także informacje o 
rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie 
rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym.  

9. Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
1) Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu 

rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 
2) Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 
3) Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby 

niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia 
w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 

4) Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w 
przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie 
w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 
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5) Ustawienia w widocznym miejscu 
tablicy informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu 
uczestników na turnusie osób niepełnosprawnych. 

6) Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów 
rehabilitacyjnych (Dz. U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności „ Informację o 
przebiegu turnusu” 

 
10.    Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
85312500-4-Usługi rehabilitacyjne 
 
§ 4. Termin wykonania zamówienia 
Wykonawca zrealizuje usługę w nieprzekraczalnym terminie: od dnia podpisania umowy do 
15 listopada 2011r. 
 
 
 
§ 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, 
którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, 
zamawiający żąda: 
1.1. Wykonania w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert,  
co najmniej 2 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu turnusu 
rehabilitacyjnego rodzaju usprawniająco-rekreacyjnego dla minimum 30 osób 
niepełnosprawnych każda 
W celu wykazania spełnienia warunku dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, którego opis sposobu oceny spełnienia został dokonany w ogłoszeniu o 
zamówieniu, zamawiający żąda: 
1.2.Posiadania zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych, poświadczającego, że Wykonawca jest uprawniony do organizowania 
turnusu rehabilitacyjnego rodzaju  usprawniająco-rekreacyjnego, dla grupy osób 
niepełnosprawnych ze schorzeniami takimi jak w ust. 4 paragrafu 3 SIWZ. 
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W celu wykazania, że oferowane usługi 
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w paragrafie 3 SIWZ, 
Zamawiający żąda: 
1.3. Przedstawienia programu pobytu (z uwzględnieniem rodzaju turnusu tj. 
usprawniająco-rekreacyjnego /ust. 2 i 6 paragrafu 3 SIWZ/ oraz organizacji czasu 
wolnego).  
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). 
3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego 
przez Zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c ustawy Pzp). 
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest 
zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu  
 
 
niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 2a ustawy 
Pzp). 
5. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w § 6. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 
§ 6. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1) Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zamawiający żąda: 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 
(załącznik Nr 3), 
2) zawiadomienia o ważnym wpisie do rejestru organizatorów turnusów 
rehabilitacyjnych, 
3) wykazu wykonanych usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu 
turnusów rehabilitacyjnych, warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty i miejsca wykonania (w tym 
wskazania rodzaju turnusu oraz liczby uczestników) przedmiotu, odbiorców oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie, 
(załącznik Nr 5). 
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2. W celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy 
zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4), 
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w 
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

UWAGA: Wykonawcy będący osobami fizycznymi są zobowiązani złożyć zamiast w/w 
dokumentu oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto 
likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego. 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ma charakter ogólny, oświadczenie w zakresie 
art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp ma charakter szczegółowy i zawiera się w treści oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia. Nie należy więc składać dwóch oświadczeń. Warunek z pkt 2) 
zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie z pkt 1) niniejszego ustępu. 
3. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający żąda: 
- programu pobytu (z uwzględnieniem rodzaju turnusu tj. usprawniająco-rekreacyjnego /ust. 2 i 
6 paragrafu 3 SIWZ/ oraz organizacji czasu wolnego).  
 
 
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2) niniejszej 
SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 
- nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. 
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio. 
8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w § 5 ust. 2, 
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kopie dokumentów dotyczących odpowiednio 
wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez 
wykonawcę lub te podmioty. 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w 
art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z poźn. zm.). 
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ WSPÓLNIE O ZAMÓWIENIE: 
1) Oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w pkt 1, Wykonawcy 
mogą złożyć w formie: 
a) oświadczenia podpisanego przez Lidera, 
b) oświadczeń podpisanych przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, 
c) oświadczenia (jeden druk) podpisanego przez wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
2) Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w ust. 2, musi być 
złożone odrębnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (oświadczenie podpisane w tym zakresie przez uprawnionych przedstawicieli 
każdego z Wykonawców – osoby wskazane we właściwym dokumencie rejestrowym, 
umowie s.c., statucie, etc. lub przez Pełnomocnika danego Wykonawcy). 
3) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany 
jest złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w § 6 ust. 2. 
4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, mogą złożyć wspólnie 
dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt § 6 ust. 1 (spełnianie warunków będzie 
oceniane łącznie). 
5) W Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) w części dotyczącej wskazania 
Wykonawcy i dotyczących go danych teleadresowych – należy wpisać wszystkich 
Wykonawców i wszystkie dotyczące ich dane teleadresowe. 
 
 
 
6) Do oferty musi być załączone - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
7) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wszelka 
korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z Pełnomocnikiem (Liderem). 
8) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność względem Zamawiającego za należyte wykonanie umowy. 
§ 7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osoby do kontaktu z wykonawcami : 
Zamawiający wyznacza następujące osoby: 
Anna Stępińska – Koordynator Projektu, Zastępca Dyrektora PCPR-u w Legionowie 
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tel. (22) 764 02 05 (co do przedmiotu 

zamówienia oraz co do procedury postępowania przetargowego) 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3. Adres, numer telefonu i faksu oraz adres internetowy są wskazane § 1. 
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu 
uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt 
ich otrzymania. 
3. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż: 

1. na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, 
2. na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym 
oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia 
zamówienia, 
3. na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia 
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 

- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt. 1. 
 
 
 
Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści 
na stronie internetowej tj. www.legionowo.pcpr.pl gdzie jest udostępniona specyfikacja. 
2) Przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmienić treść specyfikacji. 
Dokonaną zmianę w formie uzupełnienia zamawiający zamieści na stronie internetowej 
(www.legionowo.pcpr.pl) i staną się one integralną częścią specyfikacji. 
3) Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie 
i na stronie internetowej. 
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4) Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli 
specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis ust. 3) 
stosuje się odpowiednio. 
5) Nie przewiduje się zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
§ 8.  Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
§ 9. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
§ 10. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Warunki formalne sporządzenia oferty: 
1) Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu  
nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma 
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny 
ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym; 
2) Zamawiający może wyrazić zgodę najpóźniej przed upływem terminu składania ofert na 
sporządzenie oferty w języku powszechnie używanym w handlu międzynarodowym, wniosek 
o złożenie oferty lub części oferty w takim języku musi być złożony zamawiającemu na 
oddzielnym od oferty piśmie najpóźniej na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; w 
przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z 
art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 9 ust. 2 p.z.p.; 
3) Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja stron musi 
rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym 
wykonawca może nie numerować stron niezapisanych (wykonawca może nie numerować 
stron oferty, jeżeli wszystkie kartki oferty są trwale zszyte lub scalone w inny sposób); 
 
 
4) Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania 
oferty, przy czym wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych; 
5) Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę 
uprawnioną do podpisywania oferty; 
6) Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone 
podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, 
pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z 
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dokumentów załączonych do oferty. Brak 
podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą. 
7) O ile upoważnienie nie wynika z dokumentów rejestrowych, w przypadku podpisania 
oferty przez pełnomocnika, należy załączyć pełnomocnictwo w formie: 
- oryginału lub 
- kopii poświadczonej przez Notariusza. 
8) Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi 
być zaoferowana tylko jedna cena; 
9) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym 
opakowaniu zewnętrznym z napisem: 
,,Oferta – na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych (38 osób) i ich opiekunów (11 osób) w ramach projektu „Pokonaj 
siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011.”” lub podobnym napisem dostatecznie 
wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do zamawiającego oraz z 
nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy w wewnętrznej 
kopercie (dopuszcza się odcisk stempla); wszelkie elementy oferty nie opakowane i 
oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a 
brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty mimo braku 
ustawowego wymogu otwarcia oferty. 
2. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można 
odczytać zgodne z aktualnym dokumentem tożsamości imię i nazwisko podpisującego, a 
jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska w pełnym 
brzmieniu to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego 
można odczytać imię i nazwisko podpisującego. 
3. W przypadku, gdy wykonawca nie dysponuje pieczęcią we wszystkich miejscach, w 
których wymagana jest pieczęć, musi wpisać ręcznie lub inną techniką mechanicznego 
wpisywania tekstu wymagane dane. 
4. W przypadku złożenia oferty w konsorcjum wypełniając formularz ofertowy, jak również 
inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. Nazwa i adres 
Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 
5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają 
wyłącznie Wykonawcę. 
6. Złożona oferta musi zawierać następujące dokumenty ułożone w kolejności jak niżej: 

1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1) 
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu 

wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1, (Załącznik Nr 3), 
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4), 
4) dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do § 6 Części 1 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (w tym wykaz stanowiący załącznik Nr 5), 
5) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 

(załącznik nr 6) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia 
podwykonawcom, 

6) program pobytu (z uwzględnieniem rodzaju turnusu tj. usprawniająco-
rekreacyjnego /ust. 2 i 6 paragrafu 3 SIWZ/ oraz organizacji czasu wolnego).  
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§ 11. Miejsce oraz termin składania i 
otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. gen. 
Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, w pok. nr 201. 
Termin składnia ofert upływa w dniu 29 września 2011r. o godzinie 10:00. 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która został złożona po terminie. 
2. Miejsce i termin otwarcia ofert: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE, ul. 
gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo, pokój 204, w dniu 29 września 2011r. o 
godzinie 10:30.  
Z uwagi na jawność ofert od chwili ich otwarcia ewentualne ich udostępnianie odbywać się 
będzie według następujących zasad: 
● Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o udostępnienia treści wskazanej 
oferty, 
● Zamawiający ustali termin, miejsce i sposób udostępnienia oferty o czym niezwłocznie 
poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę. 
 
§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny 
Wykonawca wylicza cenę ofertową brutto, dokładnie wypełniając druk formularza 
ofertowego. 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonywaniem w/w 
usługi. 
Należy pamiętać: 
Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również wszelkie inne koszty w niej 
nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. 
2. Zamawiający poprawia w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie. 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek. 
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
4) Wykonawca może na piśmie nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 
ust. 2 pkt 3) w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W takim przypadku 
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki polegające na niezgodności oferty ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 P.z.p. 
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 towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
1. Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
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Kryteria oceny ofert i znaczenie tych kryteriów: 
 cena  - 100% 

 
 Najniższa cena ofertowa brutto  
C = --------------------------------------------- x waga kryterium  

 Cena brutto oferty badanej  
 
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej cenie za całość 
zamówienia 
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych, przez co 
należy rozumieć ofertę z najniższą ceną. 
§ 14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie 
zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 
uzasadnienie jej wyboru, a także, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli 
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostanie przesłane faxem, a jeżeli zostanie przesłane w inny sposób to w 
terminie nie krótszym niż 10 dni. 
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w 
przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub gdy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 
żadnego Wykonawcy. 
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
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przeprowadzania ich ponownego badania i 
oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust. 1. 
 
§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
§ 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, 
jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie 
zamówienia publicznego na takich warunkach 
Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku   
postępowania o udzielenie zamówienia 

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi oraz organizacjom wpisanym na 
listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 upzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują 
środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Odwołanie można wnieść w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 2 
„odwołanie” działu VI upzp. 

3. Odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej albo 
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami i 
dyspozycją ustawową zawartą w rozdziale 2 „odwołanie” działu VI upzp. 

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w 
sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7. Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust. 2. 

8. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi 
się na piśmie lub ustnie do protokołu. 

9. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu 
niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, 
którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w 
postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie 
żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub 
unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem 



       

 

 

 
Projekt „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” 
realizowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII, poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez powiatowe centa pomocy rodzinie” 

 

 

 

zawartym w odwołaniu. 
10. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 

stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości 
zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza 
postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu. 

11. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po 
stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów 
przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. 

12. przeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. 
13. Koszty postępowania odwoławczego: 

1) w okolicznościach, o których mowa w ust. 9, znosi się wzajemnie; 
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 10: 
a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 
odwołaniu po otwarciu rozprawy, 
b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w 
odwołaniu przed otwarciem rozprawy; 
3) w okolicznościach, o których mowa w ust. 11, ponosi: 
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę, 
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę. 

14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

Skargę do sądu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 3 „skarga 
do sądu” działu VI upzp. 
 
Część 2. 
Dodatkowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 18. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
§ 19. Określenie maksymalnej liczby wykonawców, z którymi zamawiający zawrze 
umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, oraz okoliczności, po których 
zaistnieniu będą one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień 
Zamawiający nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. 
 
§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim 
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
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§ 22. Adres poczty elektronicznej lub strony 
internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą 
elektroniczną 
Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną - adres strony 
internetowej na której zamieszczone będzie ogłoszenie, specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz inne informacje wymagane przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych: www.legionowo.pcpr.pl . 
 
§ 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w 
walutach obcych 
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych 
polskich bez względu na uwarunkowania wykonawcy. 
 
§ 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 
Nie dotyczy postępowania. 
 
§ 25. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje 
ich zwrot 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
§ 26. Postanowienia dotyczące wymagań Zamawiającego, o których mowa w art. 29 ust. 
4. 
Nie dotyczy postępowania. 
 
Część 3. 
Szczególne postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
§ 27. Określenie części zamówienia, które nie mogą być powierzone podwykonawcom, ze 
względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
Zamawiający nie określa części zamówienia, które nie mogą być powierzone 
podwykonawcom. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 -  formularz  oferty, 
Załącznik Nr 2  -  wzór umowy, 
Załącznik Nr 3  -  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i 
     niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 
Załącznik Nr 4 -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
Załącznik Nr 5 -  wykaz wykonanych usług polegających na zorganizowaniu i 
     przeprowadzeniu turnusów rehabilitacyjnych, warunku 
wiedzy i      doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 
trzech lat przed      upływem terminu składania ofert (jeżeli 
okres prowadzenia      działalności jest krótszy to w tym okresie), 
Załącznik Nr 6 - wykaz części zamówienia zleconych podwykonawcom. 
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Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak:  PO KL 3431-2/2011 

                                                                                                        ............................................. 
                                                        miejscowość, data 
.......................................... 
    pieczęć wykonawcy   
.......................................... 
 tel./fax                  

F O R M U L A R Z     O F E R T Y 
 Organizacja i przeprowadzenie turnusu 

rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  i 
ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj 

siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 
.” 

Zamawiający POWIATOWE CENTRUM POMOCY 
RODZINIE  

w Legionowie 

 
Cena ofertowa brutto za udział w 
turnusie rehabilitacyjnym 1 osoby 
niepełnosprawnej          

 
 

 
..................................zł 
słownie: 
.........................................................................................................
.......................................................................zł 

Cena ofertowa brutto za udział w 
turnusie rehabilitacyjnym 1 opiekuna 

. 

.................................zł 
słownie: 
.........................................................................................................
.......................................................................zł 
 

Cena ofertowa brutto za 
zorganizowanie turnusu 
rehabilitacyjnego dla 38 osób 

 
 
..................................zł 
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 Organizacja i przeprowadzenie turnusu 
rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych  i 

ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj 
siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 

.” 
niepełnosprawnych, 11 opiekunów 
osób niepełnosprawnych 

słownie: 
.........................................................................................................
.......................................................................zł 

Stawka podatku VAT (%) ….......................% 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  Wykonawca zrealizuje usługę w terminie: od dnia 
podpisania umowy do 15 listopada 2011r.. 

Termin związania ofertą do dnia 28.10.2011 r. 
*niepotrzebne skreślić 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: 

a) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia na organizację i 
przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 .” i nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.     

b) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
c) pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia. 
d) zawarte postanowienia we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy 

się w przypadku przyznania nam zamówienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                             
Oferta została złożona na .............. stronach podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od nr........ do nr ....... 
Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach  
............................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

 
1. Ponadto oświadczam/my*, iż: 

1) usługę objętą zamówieniem (turnus rehabilitacyjny) zrealizujemy w ośrodku 
................................................................................................................................. 

(wskazać nazwę ośrodka) 
położonym w miejscowości ....................................... ............................................  

(wskazać nazwę miejscowości) 
w odległości .................................................km od siedziby zamawiającego. 

 
2) zrealizujemy turnus rehabilitacyjny w terminie do 15 listopada 2011r. w pełnym zakresie 
określonym w SIWZ, zgodnie z załączonym do oferty „Programem pobytu". 
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3) zobowiązujemy się do dostarczenia przed 
terminem wyjazdu grupy kserokopii polis ubezpieczenia NNW przypadających na jednego 
uczestnika turnusu; 
    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające ze 
SIWZ załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia:  

(1) wypełniony i podpisany formularz oferty (Załącznik Nr 1), 
(2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1, 

(Załącznik Nr 3), 
(3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4), 
(4) dokumenty uwiarygadniające wykonawcę stosownie do § 6 Części 1 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (w tym wykaz stanowiący załącznik Nr 5), 
(5) informacja o zleceniu wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, 

(załącznik nr 6) wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia 
podwykonawcom, 

(6) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do 
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel 
Wykonawcy, 

(7) program pobytu. 
     
 
 
       ..................................................... 
                                   podpis i pieczęć upoważnionej osoby* 
 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną 

 
 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-2/2011 

   Wzór umowy nr ............/2011                                                       
 

W dniu ............................. 2011 r w Legionowie, pomiędzy                     z siedzibą 
przy...................................................posiadającym NIP .........................., 
REGON...................................., reprezentowany przez: 
.................................................... 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a ................................................ z siedzibą  przy .............................., wpisaną do 
........................................ , posiadającą NIP ............................., REGON ............................., 
reprezentowaną przez : 
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..............................................................................
.............., 
zwaną dalej Wykonawcą,została zawarta umowa następującej treści: 

§1 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.795 ze 
zm.), postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, w wyniku, którego oferta 
Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§2 
Przedmiot umowy. 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić 14 
dniowy turnus rehabilitacyjny, usprawniająco-rekreacyjny z programem usprawniająco-
rekreacyjnym dla 38 osób niepełnosprawnych i ich 11 opiekunów, w ośrodku 
rehabilitacyjnym ...................................położonym na terenie kraju (nie dalej niż 350 km od 
siedziby Zamawiającego) w miejscowości  ..................................................na potrzebę 
projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011” realizowanego przez 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie. Projekt realizowany jest w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 7.1. "Rozwój i upowszechnienie 
aktywnej integracji", poddziałania 7.1.2. " Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji 
przez powiatowe centra pomocy rodzinie" i jest współfinansowany przez Unię Europejską w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
2. Usługi powinny być wykonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. 
Nr 230, poz. 1694). 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
zmniejszenia liczby osób.   

§3 
Założenia organizacyjne turnusu rehabilitacyjno – szkoleniowego: 

1) Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej; 
2) Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej; 
3) Prowadzenie zabiegów leczniczo usprawniających; 
4) Wzbogacenie komunikacji interpersonalnej; 
5) Podniesienie poczucia własnej wartości; 
6) Rozwój umiejętności współpracy, wdrażanie do współdziałania, integracja grupy; 
7) Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego. 

 
§4 

Wykonawca będący organizatorem zapewni uczestnikom turnusu: 
1) Kadrę gwarantującą prawidłową organizację turnusu w tym: kierownika turnusu, 

opiekunów;  
2) Rehabilitację fizyczną w systemie indywidualnym, dostosowaną do wieku kuracjuszy, 

stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności zgodnie z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, zabiegi lecznicze (min. 2 zabiegi dziennie dla osoby 
niepełnosprawnej wg zaleceń lekarza, ustalone na podstawie informacji o stanie 
zdrowia wraz z dokumentacją medyczną, realizowane na terenie ośrodka, w którym są 
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zakwaterowani uczestnicy turnusu); 
3) Zajęcia integracyjno-adaptacyjne w tym: wieczorki zapoznawcze, taneczne z 

poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy, ogniska, grillowanie;  
4) Co najmniej 1 wycieczkę wyjazdową, uwzględniającą koszt przejazdu, lokalne 

atrakcje, cenę biletu zwiedzania do wysokości 20,00 zł/1 uczestnik, suchy prowiant 
jako rekompensata obiadu; 

5) Zajęcia kulturalno –oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne w tym: 
projekcje filmów, pogadanki profilaktyczne z lekarzem lub pięlegniarką na tematy 
schorzeń kuracjuszy oraz sposobów na samousprawnianie funkcjonowania własnego 
organizmu z poczęstunkiem odpowiednim do typu imprezy; 

6) Zajęcia sportowo – rekreacyjne w tym: ćwiczenia, wycieczki piesze krajoznawcze, 
gimnastyka ogólnorozwojowa, zajęcia rekreacyjne np. na basenie; 

7) Zapewnienie bezpłatnie bazy wypoczynkowo rekreacyjnej na terenie ośrodka, w 
którym są zakwaterowani uczestnicy turnusu np.: kawiarnia, piłkarzyki, gry 
planszowe, boiska do gier zespołowych. 

§5 
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Zapewnienia opieki medycznej w tym: stałą opiekę pielęgniarską i korzystanie z 
opieki lekarskiej podczas turnusu. 

2) Zakwaterowania w ośrodku w pokojach jedno lub dwu osobowych, dostosowanych do 
potrzeb osób niepełnosprawnych, z pełnym węzłem sanitarnym tj: umywalka, 
prysznic, wc, w tym jeden pokój dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu, poruszającej 
się na wózku inwalidzkim. Każdy pokój musi być wyposażony w TV oraz czajnik 
bezprzewodowy (szklanki/inne naczynia), 1 litr wody mineralnej 
gazowanej/niegazowanej na 1 uczestnika dziennie (osoby 
niepełnosprawnej/opiekuna). (Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania 
uczestników turnusu w domkach). 

3) Całodziennego wyżywienia w skład którego wchodzą: śniadanie, obiad, kolacja w 
tym: śniadanie (szwedzki stół,) w godzinach od 7:30 do 9:30: minimum jedno danie 
ciepłe, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki owoce 
warzywa. Obiad: dwudaniowy z deserem. Kolacja: minimum jedno danie ciepłe, 
przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa. 
Jedną przerwę kawową (przed południem) z ciastem. 

4) Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 
5) Dokonania rekompensaty za śniadanie w dniu rozpoczęcia turnusu dla każdego 

uczestnika turnusu w formie zamiennika na ognisko z produktami grillowanymi (np. 
kiełbasa) a w przypadku złej pogody spotkanie całej grupy np. na świetlicy. 

6) Dokonania rekompensaty za kolację w dniu zakończenia turnusu dla każdego 
uczestnika turnusu w formie zabezpieczenia suchego prowiantu na czas podróży. 

7) Transportu uczestników na miejsce turnusu i w drodze powrotnej środkiem transportu 
przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, z WC, klimatyzacją, telewizorem, 
minibarkiem. 

8) Zamawiający wymaga aby opiekun grupy turnusowej Wykonawcy odebrał 
uczestników z siedziby Zamawiającego w Legionowie i opiekował się nimi podczas 
podróży. 
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9) Opłacenia opłaty uzdrowiskowej za 
wszystkich uczestników turnusu jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka. 

10) Całodobowego 14 dniowego ubezpieczenia NNW dla każdego uczestnika turnusu 
obejmujące dojazd uczestników turnusu z miejsca zamieszkania do miejsca 
odbywania się turnusu oraz dojazd z miejsca odbywania się turnusu do miejsca 
zamieszkania.  

11) Informowania, że zamówienie jest realizowane z udziałem środków finansowych 
pochodzących z Unii Europejskiej.  

12) Zapewni Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom, pełny wgląd we 
wszystkie dokumenty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją zamówienia. 

13) Zobowiązuje się poddać kontrolom dokonywanym przez Zamawiającego oraz inne 
uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji zamówienia. W przypadku 
kontroli, Wykonawca udostępni podmiotom kontrolującym dokumenty, w tym 
dokumenty finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z realizacją 
zamówienia. Prawo kontroli przysługuje uprawnionym podmiotom, zarówno w 
siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji zamówienia, w dowolnym terminie w 
trakcie realizacji zamówienia oraz po zakończeniu jego realizacji do dnia 31.12.2020r. 

14) Wykonawca będzie przechowywać dokumenty związane z realizacją zamówienia do 
dnia 31.12.2020r.  

 
§6 

Wymagania dotyczące ośrodka: 
1. Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnus rehabilitacyjny musi posiadać 
ważny wpis do rejestru ośrodków o którym mowa w § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych ( Dz. U. 
z dnia 11 grudnia 2007 r,). Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków powinno zawierać 
informacje o rodzajach realizowanych turnusów rehabilitacyjnych, w tym o turnusie 
rehabilitacyjnym usprawniająco-rekreacyjnym. 
2. Ośrodek, który jest przystosowany do przyjmowania osób ze schorzeniami takimi jak w 
ust. 4 paragrafu 3 SIWZ. 
3. Ośrodek, w którym będą zakwaterowani uczestnicy turnusu musi posiadać stołówkę. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizji na terenie ośrodka zgłoszonego 
w dokumentach przetargowych celem określenia zgodności opisu ze stanem faktycznym. 

§7 
Zamawiający zastrzega również, iż do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
1. Niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o każdym przypadku przerwania turnusu 
rehabilitacyjnego przez jego uczestnika. 
2. Wystawienie po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego faktury w terminie do 30 dni. 
3. Dokonania zwrotu w wysokości kosztów w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej  
(jeśli dotyczy też jej opiekuna) z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub 
stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu. 
4. Dokonania zwrotu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w 
przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy też 
jej opiekuna) na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu. 
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5. Ustawienia w widocznym miejscu tablicy 
informacyjnej o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej pobytu uczestników na 
turnusie osób niepełnosprawnych. 
6. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i 
Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. 
U. Z 2007r, Nr 230 poz. 1694) w szczególności „ Informację o przebiegu turnusu” 
 

§8 
Termin wykonania zamówienia:od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2011r. 
 
 

§9 
Podwykonawstwo: 
1. Wykonawca oświadcza, iż prace objęte przedmiotem umowy zostaną wykonane siłami 
własnymi. 
lub 
Wykonawca oświadcza, iż wskazanym niżej Podwykonawcom zamierza powierzyć 
następujący zakres prac: 
1) .......................................... 
2) .......................................... 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy, w tym za jakość i terminowość prac, jak za działania własne. 
 

§10 
Wynagrodzenie: 
1. Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 
......................zł brutto (słownie: ….) w ty należny podatek VAT w wysokości ..........%.  
2. ZAMAWIAJĄCY dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 
VAT na rachunek bankowy wskazany przez WYKONAWCĘ. 
3. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika turnusu: 
a) osoby niepełnosprawnej wynosi: ............ zł brutto, (słownie:................. zł 
brutto); 
b) jednego opiekuna wynosi: ..............zł brutto,(słownie.....................zł brutto). 
3. W przypadku uczestniczenia w turnusie mniejszej, niż określona w § 2 umowy, liczby 
uczestników turnusu, wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu 
zmniejszeniu o cenę brutto za pobyt jednego uczestnika (osoby niepełnosprawnej lub 
opiekuna).  
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznej ilości 
uczestników (za ilość uczestników faktycznie uczestniczących w turnusie). 
 

§11 
Kary umowne. 
1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
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- za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za 
cały przedmiot umowy; 
- za wykonanie usługi niezgodnie ze złożoną ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
naliczenia kary umownej w wysokości 1 % wynagrodzenia przysługującego za cały 
przedmiot umowy za każdy stwierdzony przypadek naruszenia postanowień umowy; 
- stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną; 
2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone kary umowne, do pełnej wysokości szkody. 
4. Potrącenia kar umownych dokumentuje się na rachunku wystawionym przez Wykonawcę, 
a następnie na konto bankowe Wykonawcy, przedstawione w fakturze, przelewa się należne 
środki pomniejszone o karę umowną. 

 
 

§12 
Odstąpienie od umowy: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo niezwłocznego odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionej przyczyny.  
2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami oraz zapisami 
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, która stanowi jej integralną część, a w 
szczególności w przypadku prowadzenia zajęć niezgodnie z programem zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy i odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną 
część. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
3. Odstąpienie od umowy winno następować w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§13 
Zmiany umowy: 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z 
zastrzeżeniem § 14. 

§14 
1. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
1) zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1. 
2) zmiana ośrodka rehabilitacyjnego określonego w  § 2 ust. 1. 
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach: 
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ad pkt 1) - zmniejszenie wynagrodzenia, w 
przypadku uczestniczenia w turnusach mniejszej, niż określona w § 2 umowy, liczby 
uczestników turnusu o cenę brutto za pobyt jednego uczestnika (osoby niepełnosprawnej lub 
opiekuna) lub w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej 
(jeśli dotyczy też jej opiekuna) na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania 
tego turnusu w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni; 
ad pkt 2) – zmiana ośrodka rehabilitacyjnego, pod warunkiem spełnienia przez ten ośrodek 
wszystkich wymogów określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dotyczących ośrodka. 

§15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych i kodeks cywilny. 

§16 
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§17 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i 
jednego dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
Zamawiający         Wykonawca 

 
 

 
 

Załącznik Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-2/2011 

 
 

.................................. data ...................... 
 

 
O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na organizację i 
przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej! 
Edycja 2011 .” 
oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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3) dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 
 

................................................................................ 
             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 
                     przedstawiciela Wykonawcy)* 
 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 
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.................................. data ...................... 

 
 

                      
O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E                           

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Przystępując do przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz 795, z późn. 
zm.) na  organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego dla osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w ramach projektu „Pokonaj siebie! 
Udowodnij, że możesz więcej! Edycja 2011 .” 
oświadczam, że 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, faks, NIP, REGON * 
 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. nr 223 poz 1655, z 
późn. zm.). 
 
 
 
      ................................................................................ 
             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 
                     przedstawiciela Wykonawcy)* 
 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu. 
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........................................ 
(pieczątka wykonawcy) 
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 WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 
POLEGAJĄCYCH NA ZORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZENIU TURNUSÓW 

REHABILITACYJNYCH, WARUNKU WIEDZY I DOŚWIADCZENIA W CIĄGU 
OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWNIENIA (jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie) 

 
Lp Przedmiot 

zamówienia 
Data /dzień-

miesiąc-rok)/ i 
miejsce 

wykonania 

Odbiorca Rodzaj turnusu 
rehabilitacyjnego 

Liczba 
niepełnosprawnych 

uczestników  
turnusu 

Siłami  
własnymi 

/ 
zasoby 
innych 

podmiotów*
* 

  
 

    Siłami  
własnymi 

/ 
zasoby 
innych 

podmiotów*
* 

  
 

    Siłami  
własnymi 

/ 
zasoby 
innych 

podmiotów*
* 

*Uwaga!  
**niepotrzebne skreślić w przypadku zaznaczenia, „zasoby innych podmiotów” do oferty należy dołączyć 
stosowne zobowiązanie, o którym, mowa w § 5 ust. 3 SIWZ 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie 
..............................dnia.............................        
    
W przypadku oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia innych podmiotów (art. 26 
ust. 2 b ustawy Pzp), tj. przedstawienia w wykazie doświadczenia innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest do 
udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
dołączając do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 
      
 
 
 
 
 
 
 
            
       
 ......................................................................... 
             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 
                     przedstawiciela Wykonawcy)* 

*osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy lub we właściwy upoważnieniu 
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Załącznik Nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
znak: PO KL 3431-2/2011 

 
 
............................................... 
    (pieczątka wykonawcy) 
 
 
 
 

INFORMACJA O ZLECENIU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PODWYKONAWCOM* 

 
 
Lp. Rodzaj powierzonej części zamówienia  
1.  
2.  

 
 
 
 
             
..........................dnia............................. 

................................................................................ 
             ( pieczątka i podpis upełnomocnionego 
                     przedstawiciela Wykonawcy)*** 
 

 
 

 
* wykonawca składa w przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcom niespełniających warunków udziału jak i w 
sytuacji gdy Wykonawca wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w § 5 SIWZ, polega na zasobach innych 
podmiotów, a podmioty te biorą udział w realizacji części zamówienia. 
** nie wymaga się złożenia w przypadku braku zlecenia części zamówienia podwykonawcy 
***osoby figurującej lub osób figurujących  w rejestrach  uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
lub we właściwy upoważnieniu. 
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