
 

 
 
 

 

DA.MP.232.48.2020 
 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego - dalej zwane „postępowaniem” - jest 
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp”.  
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża 
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.  
 
 
 

Nazwa nadana zamówieniu:  
 

„Świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach  
Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na 

przeprowadzeniu zajęć praktycznych” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku 
Pl. Dąbrowskiego 2 
09-402 Płock 
fax (...)24 366-54-00 wew. 240 
http:/ www.mazowiecka.edu.pl 
e-mail: zamowienia@mazowiecka.edu.pl 
NIP 774-24-72-620; REGON 611038403 
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:30. 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Zamówienie na usługi społeczne, zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
3.1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na 
poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku 
Pielęgniarstwo i Położnictwo polegające na prowadzeniu zajęć praktycznych.  
Zamówienie zostało podzielone na 24 części. 

          Godzina dydaktyczna: 45 minut. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

 800 00 000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe, 
 803 00 000-7 Usługi szkolnictwa wyższego. 
 

3.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie prowadził usługi osobiście, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę osób wykonujących usługę edukacyjną w trakcie realizacji 
zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wyżej opisanego wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 



 

 
 
 

 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli 
został sporządzony). Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności  bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 
określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób. W przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych w rozumieniu art. 83 
ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może złożyć oferty częściowe 
na jedną lub dowolne lub wszystkie części zamówienia. W związku z tym każdą 
wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia 
(oddzielne zamówienie), dotyczące oferty należy rozumieć jako oferty częściowej. 
Szczegółowy opis poszczególnych części zawiera dział II – opis przedmiotu zamówienia. 

 
4. Termin wykonania zamówienia. 

 
Rok akademicki 2020/2021 – semestr zimowy: 

- dla części 1:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 



 

 
 
 

 

- dla części 2:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 3:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 4:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 5:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 6:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 7:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 8:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 9:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 10:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 11:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 12:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 13:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 14:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 15:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 16:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 17:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 18:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 19:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 20:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 21:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 22:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 08.01.2021 r. do 03.02.2021 r., 

- dla części 23:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 21.12.2020 r. do 03.02.2021 r., 

Rok akademicki 2020/2021 – semestr letni: 

- dla części 24:  rok akademicki 2020/2021, od dnia 22.02.2021 r. do 20.06.2021 r., 

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w dziale II Ogłoszenia 
o zamówieniu. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.  
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 
Pzp (pkt 5.4. i 5.5. SIWZ); 



 

 
 
 

 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez 
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

5.2. Warunki udziału w postępowaniu. 
5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub 
zawodowej 

5.3. Określenie warunków udziału w postępowaniu. 
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, które 
posiadają lub są: 

 
Dla części 1 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w hospicjum na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 2 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
-min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Neurologicznym na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 3 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Neurologicznym na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 4 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 



 

 
 
 

 

- aktualne zatrudnienie na Oddziale Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji a terenie 
miasta Płocka. 

 
Dla części 5 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Ortopedii z Pododdziałem Rehabilitacji a terenie 

miasta Płocka. 
 
Dla części 6 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
 
Dla części 7 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
 
 
Dla części 8 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 

opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 
 
Dla części 9 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki  
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 



 

 
 
 

 

- aktualne zatrudnienie w placówce posiadającej w swojej strukturze podstawową 
opiekę zdrowotną na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 10 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chorób Wewnętrznych na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 11 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Nefrologicznym na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 12 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Dziecięcym/Pediatrycznym na terenie miasta 

Płocka. 
 

Dla części 13 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Dziecięcym/Pediatrycznym na terenie miasta 

Płocka. 
 
Dla części 14 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  



 

 
 
 

 

- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chirurgii Dziecięcej na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 15 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chirurgicznym na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 16 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie na Oddziale Chirurgicznym na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 17 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe w medycynie szkolnej na terenie miasta Płocka 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
 
Dla części 18 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu położnej/ pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym na terenie miasta 

Płocka. 
Dla części 19 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu położnej/ pielęgniarki 



 

 
 
 

 

- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w Trakcie Porodowym na terenie miasta Płocka. 

 
 
Dla części 20 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- aktualne zatrudnienie w Trakcie Porodowym na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 21 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Pediatrycznym na terenie miasta Płocka. 
 

Dla części 22 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister  
- min. roczne doświadczenie zawodowe 
- min. roczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć praktycznych na 

kierunku Pielęgniarstwo/Położnictwo 
- aktualne zatrudnienie w Oddziale Psychiatrycznym na terenie miasta Płocka. 

 
Dla części 23 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 
- tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa 
- min. 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki 
- min. 5 lat stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego 
- min. roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie 

pielęgniarstwa psychicznego 
 

 
Dla części 24 
Wykonawca musi posiadać: 

- prawo wykonywania zawodu pielęgniarki 



 

 
 
 

 

- tytuł zawodowy – magister pielęgniarstwa 
- min. 5 lat stażu pracy w zawodzie pielęgniarki 
- min. 5 lat stażu pracy w szpitalu psychiatrycznym lub poradni zdrowia psychicznego 
- min. roczne doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w zakresie 

pielęgniarstwa psychicznego 
 

5.4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 
Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 
2 SIWZ;  

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił 
informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na 
decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie 
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie 
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał 



 

 
 
 

 

udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający 
wyklucza również wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że 
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 
środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, 
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w 
art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:  
a) zamawiającym,  
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,  
c) członkami komisji przetargowej,  
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp 

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w 
inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 



 

 
 
 

 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał 
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 
Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 
niższą niż 3000 złotych;  

6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w 
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie 
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności 
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 
spłaty tych należności. 

5.6. Zamawiający przewiduje możliwość poprawienia ofert w zakresie art. 87 ust. 2. 
5.7. Zamawiający stosować będzie przesłanki: 

a) unieważnienia postępowania wskazane w art. 93 ustawy Pzp, 
b) odrzucenia oferty wskazane w art. 89 ustawy Pzp.  

 
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy wykazu osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami. 

6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: oświadczenia wykonawcy 
o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

6.3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 



 

 
 
 

 

ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik 
nr 3. 

6.4. Inne dokumenty: 
- formularz ofertowy, 
- pełnomocnictwo, (jeżeli dotyczy) 
- informacja o spełnianiu poza cenowych kryteriów. 

 
7) Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty. 

7.1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 
wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 
2. 

7.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

7.3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ, oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego lub 
brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami. 

8.1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się 
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 
2016 r. poz. 147 i 615). 

8.2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

8.3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 



 

 
 
 

 

Martyna Porwat, zamowienia@mazowiecka.edu.pl numer fax. 24 366–54-00 wew. 240  
8.4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z wykonawcami za pośrednictwem 

telefonu. 
9. Termin związania ofertą. 

9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. Opis sposobu przygotowywania ofert.  
10.1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 
10.2.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający 

nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z 
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.  

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.  

10.4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia o zamówieniu. 
10.5.  Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1. 
10.6. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.   
10.7. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 
10.8. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
10.9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez 

wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się 
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności 
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.  

10.10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się 
przed upływem terminu otwarcia ofert. 

10.11. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.  
10.12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.  
10.13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób 

zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta 
lub inne opakowanie musi zawierać oznaczenie: 
„Oferta na świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim 
w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo 
polegających na przeprowadzeniu zajęć praktycznych”.  

Nr ref.: DA.MP.232.48.2020. 
Nie otwierać do 10.12.2020 r. godz. 09:00 

 
10.14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę.  
10.15. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej 
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie: 
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w postępowaniu pn. „Oferta na 
świadczenie usług edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach 
Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na 
przeprowadzeniu zajęć praktycznych”.  

Nr ref.: DA.MP.232.48.2020. 
Nie otwierać do 10.12.2020 r. godz. 09:00 



 

 
 
 

 

 
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres 
wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby 
lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.  

 
10.16. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę 

zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca 
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać 
oznaczenie: 
Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w postępowaniu na „Świadczenie usług 
edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim w ramach Wydziału Nauk o 
Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo polegających na przeprowadzeniu 
zajęć praktycznych”.  

Nr ref.: DA.MP.232.48.2020. 
Nie otwierać do 10.12.2020 r. godz. 09:00 

 
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis 
wykonawcy. 
 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
11.1. Miejsce składania ofert: siedzibie Zamawiającego – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w 

Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, oferta składana jest na parterze w portierni 
ochrony w celu oznaczenia daty i godziny wpływu oferty, później zostanie umieszczona 
w specjalnym do tego celu przeznaczonym pojemniku znajdującym się na portierni 

11.2. Termin składania ofert: do dnia 10.12.2020 roku do godz. 08.45. 
11.3. Otwarcie ofert nastąpi 10.12.2020 roku o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego, sala 

A 13. UWAGA! Osoby uczestniczące w sesji otwarcia ofert zobowiązane są do 
zabezpieczenia ust i nosa maseczką ochronną. 
 

11.4. Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez 
zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie 
opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia. 

11.5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.  
 

12. Opis sposobu obliczenia ceny. 
13.1 Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.   
13.2 Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku. 
13.3 Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 
13.4 Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 

 
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
13.1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  
13.2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu. 
13.3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert dla wszystkich 

części zamówienia: 



 

 
 
 

 

 
Dla wszystkich części: 

 
 kryterium „Cena”: 

a) znaczenie kryterium - 60 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

L cena = (C min / C) x 60 pkt  
gdzie: 
L cena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty 
C min - cena w ofercie z najniższą ceną 
C - cena w ofercie ocenianej. 
 

 
- „Doświadczenie” w prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku 

Pielęgniarstwo/Położnictwo”: 
a) znaczenie kryterium - 40 pkt; 
b) opis sposobu oceny ofert według kryterium „”:  

Gdy Wykonawca wykaże, iż osoba która będzie wykonywać przedmiot 
zamówienia: 
- nie posiada doświadczenia w prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku 

Pielęgniarstwo/Położnictwo, otrzyma 0 pkt, 
- posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku 

Pielęgniarstwo/Położnictwo do 1 roku lub 1 rok, otrzyma 20 pkt, 
- posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku 

Pielęgniarstwo/Położnictwo powyżej 1 roku, otrzyma 40 pkt. 
 

 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących 
sumę punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej 
danego kryterium, obliczonych wg. wzoru: 
P= LC+LD 
 
gdzie: 
P – łączna liczba punktów, 
LC – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”, 
LD - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć praktycznych na kierunku Pielęgniarstwo / Położnictwo”. 
 
17. Adres strony internetowej zamawiającego. 

www.mazowiecka.edu.pl 
 

18. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy. 
Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy określa wzór umowy stanowiący Dział III. 
 



 

 
 
 

 

19. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecka Uczelnia Publiczna w 
Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

c) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej 
„ustawa Pzp”,  

d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4lat, 
e) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,   
a.   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
posiada Pani/Pan: 

-         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących; 

-         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych** 

-         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

-         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

b.      nie przysługuje Pani/Panu: 
−      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 Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego 
istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

20. Niżej wymienione załączniki stanowią jej treść: 
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty, 



 

 
 
 

 

2) Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w 
ogłoszeniu o zamówieniu, wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

3) Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, 

4) Załącznik nr 4 – wykaz osób, 
5)    Załącznik nr 5 – oświadczenie dot. poza cenowego kryterium oceny ofert, 
6) Załącznik nr 6 – zobowiązanie podmiotu trzeciego, 
7) Dział II  – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
8) Dział III - wzór umowy. 

 
Płock, 01.12.2020 r. 

Treść Ogłoszenia z załącznikami zatwierdzam 
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