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Nr zam. 1/2015 
przetarg nieograniczony 
poniżej 207 000 EURO 

 
na usługi pielęgniarskie, usługi fizjoterapeutyczne oraz psychologiczne 

 
CPV 85141200-1 Usługi świadczone przez pielęgniarki 
CPV 85142100-7 Usługi fizjoterapii 
CPV 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne 
 
 
Zamawiający: 
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Opieki Paliatywnej  
ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław 
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I. ZAMAWIAJĄCY 

Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej  
ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
907 ze zm.) , zwanej dalej „ustawą", z zachowaniem zasad w ustawie określonych.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz 
psychologicznych dla uczestników projektu. 

w podziale na zadania: 
- ZADANIE 1: usługi pielęgniarskie 1  

- ZADANIE 2: usługi pielęgniarskie 2 

- ZADANIE 3: usługi pielęgniarskie 3 

- ZADANIE 4: usługi pielęgniarskie 4 

- ZADANIE 5: usługi pielęgniarskie 5 

- ZADANIE 6: usługi pielęgniarskie 6 

- ZADANIE 7: usługi pielęgniarskie 7 

- ZADANIE 8: usługi pielęgniarskie 8 

- ZADANIE 9: usługi pielęgniarskie 9 

- ZADANIE 10: usługi pielęgniarskie 10 

- ZADANIE 11: usługi pielęgniarskie 11 

- ZADANIE 12: usługi pielęgniarskie 12 

- ZADANIE 13: usługi fizjoterapeutyczne 1 

- ZADANIE 14: usługi fizjoterapeutyczne 2 

- ZADANIE 15: usługi fizjoterapeutyczne 3 

- ZADANIE 16: usługi fizjoterapeutyczne 4 

- ZADANIE 17: usługi fizjoterapeutyczne 5 

- ZADANIE 18: usługi fizjoterapeutyczne 6 

- ZADANIE 19: usługi fizjoterapeutyczne 7 

- ZADANIE 20: usługi fizjoterapeutyczne 8 

- ZADANIE 21: usługi fizjoterapeutyczne 9 

- ZADANIE 22: usługi fizjoterapeutyczne 10 

- ZADANIE 23: usługi fizjoterapeutyczne 11 

- ZADANIE 24: usługi fizjoterapeutyczne 12 

- ZADANIE 25: usługi psychologiczne 1 

- ZADANIE 26: usługi psychologiczna 2 
 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji Zamawiający określił 
odpowiednio dla każdego z zadań. Zostały one zawarte w załącznikach nr 4a, dla zadań od 1 do 26 
(umowy) oraz 4b, dla zadań od 1 do 26 (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) do SIWZ. 
3. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedno zadanie. 
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4. Usługi będą świadczone na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego obejmującego teren gmin:  
a. Długołęka 
b. Czernica 
c. Siechnice 
d. Żórawina 
e. Kobierzyce 
f. Kąty Wrocławskie 
g. Jordanów Śląski 
h. Sobótka 
i. Mietków 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia świadczone będą od dnia zawarcia umowy do dnia 
25.04.2016 r.  

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy, tj. warunki dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia –  

tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować: 

a) dla zadań od 1 do 12 
- osobami które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinach: pielęgniarstwa w opiece 
długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa środowiskowego lub 
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego oraz  
osoby te:  
- posiadają minimum 3-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki, 
- posiadają wykształcenie kierunkowe pielęgniarskie, 

b) dla zadań od 13 do 24 

osobami, które: 
- posiadają wykształcenie średnie lub wyższe w dziedzinie fizjoterapii, 
- posiadają minimum 3-letni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, 

c) dla zadań od 25 do 26 

osobami, które: 
- posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii, 
- posiadają minimum 3-letni staż pracy w zawodzie psychologa, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy 
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie 
spełniania warunków przez osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki 
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udziału, o których mowa w ust. 1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by 
sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie.  
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany 
wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 
mowa w ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 ustawy.  
5. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
ust. 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem 
złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.  
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1, dokonana zostanie 
zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i 
dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 
musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów.  
7. 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.  

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 
1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej SIWZ) .  
 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, dokumenty, o których mowa w ust. 1, składa każdy z nich, z tym, że oświadczenie, o 
którym mowa w ust. 1. pkt 1) mogą oni złożyć także wspólnie na jednym dokumencie (oświadczenie 
podpisane przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców).  
3. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 
ust. 1. pkt 2) , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. Termin wystawienia stosuje się odpowiednio.  
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 
dotyczących przedłożonego dokumentu.  
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
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Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający żąda, by 
Wykonawca, wraz z ofertą, złożył listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331, z późn. zm.) , albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wzór stanowi załącznik 
nr 5 do SIWZ)  
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
Wykonawców, ww. listę lub informację składa każdy z nich albo składają wspólnie na jednym 
dokumencie (podpisanym przez Pełnomocnika lub przez każdego z ww. Wykonawców). Składając 
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej na jednym dokumencie, należy zaznaczyć, 
które podmioty dotyczą którego Wykonawcy.  
6. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w 
rozdziale V ust. 1 niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda: 
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ),  
2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ.  
7. Jeśli Wykonawca polega 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, wówczas 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. Przez pisemne zobowiązanie 
Zamawiający rozumie zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby 
upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany 
zasób.  
8. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów 
dotyczących w szczególności: 
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia,  
3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,  
4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdzi fakt ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 
Nr faksu przeznaczony do porozumiewania się: 71/735 11 05. 
Adres poczty elektronicznej przeznaczony do porozumiewania się: email: ekumeniczna@wp.pl. 
 2. Oświadczenia i dokumenty uzupełniane przez Wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 
będą przekazywane Zamawiającemu tylko w formie pisemnej.  
3. W odniesieniu do Wykonawców, o których mowa w rozdziale V ust. 2 niniejszej SIWZ, wszelka 
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
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4. Wyjaśnienia treści SIWZ będą udzielane z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ust. 1, la, Ib i 2 
ustawy: 
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ; Zamawiający 
obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 
składania ofert,  
2) jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania 
wniosku, o którym mowa w pkt. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania,  
3) przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt. 1).  
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał niniejszą 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na swojej stronie internetowej 
http://www.opieka.eso.wroclaw.pl na której udostępnił niniejszą SIWZ.  
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców.  
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert 
zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej, określonej 
w ust. 4.  
7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 6, prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o niniejszym 
zamówieniu. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych.  
8. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa w ust. 6, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą 
SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej, określonej w ust. 5. Postanowienia ust. 6 
stosuje się odpowiednio.  
9. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 
- Monika Przeniosło – tel. 607-89-04-05, ekumeniczna@wp.pl,  
- Małgorzata Ostrowska – tel. 602-555-952 

VIII.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

IX. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy 
czym za pierwszy dzień ww. okresu uznaje się dzień składania ofert. Przedłużenie okresu związania 
ofertą może nastąpić w warunkach określonych w art. 85 ust. 2 ustawy.  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy sporządzić w oryginale w całości w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności.  
3. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.  
4. Wykonawca przygotowuje i przedkłada swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w 

niniejszej SIWZ.  
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5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.  

6. Oferta musi zawierać: 
1) „Formularz oferty", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,  
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ,  
3) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę 
podpisuje pełnomocnik - dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie 
dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących integralną część niniejszej SIWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem 
jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 
Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie załączniki o treści nieodpowiadającej treści 
formularzy będących częścią niniejszej SIWZ, może podlegać odrzuceniu.  

8. Oferta musi być napisana na maszynie, komputerze lub w inny trwały sposób oraz podpisana 
przez osobę(y) uprawnioną(one), na podstawie odrębnych przepisów, do składania oświadczeń 
woli - reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz.  

9. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej 
kopii. Wymagane, a niezłożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na 
warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.  

10. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub 
osobę(y) upoważnioną(e) do jej podpisania.  

11. Wszystkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu 
naniesienia tych poprawek) przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę lub osobę(y) upoważnioną(e) do 
jej podpisania.  

12. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były 
ponumerowane kolejno.  

13. Zaleca się umieszczenie oferty w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i 
adresem Wykonawcy wraz z oznaczeniem: 

 

Nazwa Wykonawcy: 

…………………………………….* 

Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej  

ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław  

OFERTA PRZETARGOWA – USŁUGI PIEL/FIZJO/PSYCHO – 1/2015 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

NR ZADANIA - ……………………..* 

 (* - wypełnia Wykonawca)  
 
14. Wykonawca może zastrzec w ofercie (np. oświadczeniem zawartym w „Formularzu oferty"), iż 
Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 153, poz. 1503, ze zm.) .  
Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były umieszczone 
w osobnym, wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą: 
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„Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. " 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę 
dokumentów określonych jako tajne. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy (np. art. 96 ust. 3 ustawy) 
lub odrębnych przepisów Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach 
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
15. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany. 
Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność za 
niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.  

16. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) , a które to dokumenty 
wymagane są przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, są składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uwierzytelnienie dokumentu winno 
polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu „za zgodność z oryginałem" czy też „zgodne 
z oryginałem" lub zapisu o podobnej treści, w sposób, który umożliwi Zamawiającemu 
jednoznaczne stwierdzenie, czy złożone przez Wykonawcę dokumenty odzwierciedlają stan 
faktyczny w nich przedstawiony. Stwierdzenie powinno być podpisane przez właściwą osobę 
zgodnie z zasadami reprezentacji.  

17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
podmiotów, o których mowa w rozdziale V ust. 7 niniejszej SIWZ, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  

18. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, 
gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie wątpliwości 
co do jej prawdziwości.  

19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
20. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  

a) Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według 
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające 
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku 
„ZMIAN" kopertę każdej „ZMIANY" należy dodatkowo oznaczyć kolejnym numerem.  

b) Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. 
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy opatrzyć dopiskiem 
„WYCOFANIE".  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
Ekumeniczna Stacja Opieki,  
ul. Wysoka 4 we Wrocławiu,  
do dnia 21.01.2015 r. do godz. 10:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 21.01.2015r. o godz. 12:00. 
Otwarcie ofert jest jawne.  
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3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
4. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE" zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności. Następnie Zamawiający otworzy koperty oznaczone słowem „ZMIANA". Opakowania 
wycofanych ofert nie będą otwierane, natomiast zmiany zostaną dołączone do ofert, których 
dotyczą.  
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 
(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.  
6. Informacje, o których mowa w ust. 4 i 5, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom 
nieobecnym przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

1. Ceną oferty jest kwota brutto za całość przedmiotu zamówienia w danym Zadaniu, podana w 
„Formularzu oferty", obliczona w sposób wskazany w tabeli ww. formularza. Cena ta stanowi 
podstawę oceny ofert, która dokonana zostanie przez Zamawiającego na zasadach określonych w 
Rozdziale XIII niniejszej SIWZ, i jest ceną maksymalną.  
2. Cenę jednostkową brutto za 1 godzinę pracy z jednym pacjentem, wpisaną w kolumnę nr 1 tabeli 
„Formularza oferty", o której mowa w ust. 1, należy pomnożyć przez maksymalną liczbę godzin w 
danym zadaniu, wskazaną w kolumnie nr 2 ww. tabeli. Tak uzyskana cena brutto stanowi cenę oferty 
w danym zadaniu.  
3. W przypadku wystąpienia oczywistej omyłki rachunkowej w którymkolwiek z ww. działań 
matematycznych. Zamawiający omyłkę tą poprawi zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy.  
4. Wszelkie koszty związane z usługą muszą być wliczone w cenę usługi, wyszczególnioną w tabeli 
„Formularza oferty".  
5. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną, i stanowić całkowite 
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie - 
obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej 
SIWZ, w tym kosztów dojazdu do pacjenta.  
6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego 
miejsca po przecinku. Cena oferty powinna być podana liczbowo i słownie.  
7. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszelkie zobowiązania związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia, wynikające z niniejszej SIWZ, a w szczególności z wzorów umów, stanowiących załącznik 
nr 4a oraz 4b do niniejszej SIWZ, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z 
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji przedmiotu 
zamówienia.  

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1  cena  95% 

2 staż pracy w zawodzie 5% 

2. Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100, zgodnie z posiadaną wagą,  
np. cena – waga 95%, maksymalna ilość punktów -95 

3. Poszczególne kryteria będą oceniane w następujący sposób: 

Cena  
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Oferta o najniższej cenie otrzyma                                                  95 punktów 
Oferty inne otrzymają ilość punktów obliczoną wg wzoru: 
                             wartość oferty o najniższej cenie 
                    ---------------------------------------------------------  x       95 punktów 
                                    wartość oferty badanej 
 

Staż pracy w zawodzie (obliczony – jak niżej) 
Staż pracy musi być określony w pełnych latach z zaokrągleniem w dół - tzn. jeżeli osoba 
przepracowała 4 lata i 11 miesięcy to wpisuje w formularzu – 4 lata. 
Oferta o najdłuższym terminie – 20 lat i więcej otrzyma    5 punktów 
Oferty inne otrzymają punkty niżej wskazane: 
- staż pracy powyżej 3 lat a poniżej 5 lat – 1 punkt, 
- staż pracy 5 lat i więcej niż 5 lat a poniżej 10 lat – 2 punkty, 
- staż pracy 10 lat i więcej niż 10 lat a poniżej 15 lat – 3 punkty, 
- staż pracy 15 lat i więcej niż 15 lat a poniżej 20 lat – 4 punkty, 
- staż pracy 20 lat i powyżej 20 lat – 5 punktów. 
Do powyższego stażu pracy nie wlicza się okresu urlopów bezpłatnych, urlopów macierzyńskich i 
wychowawczych. Stażem pracy jest okres realnie przepracowany przez Wykonawcę. 
 

4. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.  
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.  
6. Zamówienia w zakresie poszczególnych Zadań udzielone zostaną tym Wykonawcom, których 
oferty uznane zostaną za najkorzystniejsze w poszczególnych Zadaniach. 
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając 
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.  
8. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnienia treści złożonych przez nich ofert.  
9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z 
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie 
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Celem zawarcia przyszłej umowy z potencjalnym Wykonawcą – Zamawiający wymaga 
przedłożenia (w terminie 48h od dnia rozstrzygnięcia - na podst. art. 36 ust.1 pkt. 14) ustawy Pzp): 

1) umowy spółki cywilnej – wraz z wszystkimi aneksami, jeżeli działalność gospodarcza 
przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej. 

2) oświadczenia Wykonawcy złożonego dla celów zgłoszenia do ZUS i US (dotyczy osób 
fizycznych) – załącznik nr 6 do SIWZ, 

3) Kopia dyplomu ukończenia szkoły lub studiów osoby lub osób wskazanych, które będą 
wykonywały usługi, 

4) Kopie dokumentów świadczących o ukończeniu wymaganych kursów i szkoleń osób, które 
będą wykonywały usługi, 
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5) Kopia prawa wykonywania zawodu – jeżeli dotyczy. 
2) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą dla każdego Zadania, 

Zamawiający podpisze umowę w sprawie niniejszego zamówienia (wzór umów stanowią 
odpowiednio załączniki nr 4a. 1-12, 4a. 13-24, 4a. 25-26 do niniejszej SIWZ).  

3) Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej, w terminie określonym w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy. O 
miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie 
Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą dla każdego Zadania.  

4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert dla danego Zadania bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

5) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdziale V ust. 2 niniejszej SIWZ, zostanie uznana 
za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożą oni 
na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.  

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umów.  

XVI. WARUNKI UMOWNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w umowach odpowiednio dla każdego 
zadania. (wzór umów stanowią odpowiednio załączniki nr 4a.1-12, 4a.13-24, 4a.25-26 do niniejszej 
SIWZ).  
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umów będzie tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
3. Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony, pod rygorem nieważności, i dopuszczalne będą w warunkach i zakresie określonych we 
wzorach umów, odpowiednio dla każdego z zadań, zawartych w załącznikach nr 4a do SIWZ, 
stanowiących jego część integralną.  

XVII. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej. 
2. Odwołanie wnosi się do Adwokackiego Sądu Polubownego przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu 
w terminie siedmiu dni od dnia dokonania czynności stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

XVIII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może 
złożyć swoją ofertę na jedno zadanie.  
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  
4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.  
5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
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XIX. DOFINANSOWANIE: 

Zamawiający informuje, że projekt „JESTEŚMY DLA WAS – Kompleksowa opieka w domu 
chorego.” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w 
ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  
 

XX. ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 - „Formularz oferty" 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4a. 1-12, 4a. 13-24, 4a. 25-26 – Wzory umów 
Załącznik nr 4b. 1-12, 4b. 13-24, 4b. 25-26 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący  
                           Załącznik nr 1 do umowy   
Załącznik nr 5 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik nr 6 - Oświadczenie wykonawcy złożone dla celów zgłoszenia do ZUS I US (dotyczy osób 

                           fizycznych) 
Załącznik nr 7 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

F O R M U L A R Z  O F E R T Y   
 
POLA ZAZNACZONE KOLOREM WYPEŁNIA WYKONAWCA 
 
Zadanie nr ……….  
 
1.Wykonawca: 
Zarejestrowana nazwa/imię i nazwisko  Wykonawcy*: ……..................................................................... 
* - W przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - należy wpisać 

nazwę każdego z tych wykonawców.  
 
Zarejestrowany adres Wykonawcy: ……….................................................................................................. 
 
tel.........................................…………………...................e-mail: ................................................................... 
 
Nr konta bankowego ………………………………………………………………….. (niezbędny do zawarcia umowy). 
 
2.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia dla za cenę brutto ......................zł (WPISAĆ 
WARTOŚĆ BRUTTO z tabeli),  
 
(słownie:..................................................................................................................................................), 
 
 w tym podatek VAT.........% (wypełniają Wykonawcy będący płatnikami VAT),  
zgodnie z poniższymi wyliczeniami:  
 

Cena za 1 godzinę usługi 
brutto (zł)  

Ilość godzin ** Wartość brutto (zł)  

1 2 3=1 x 2 

……….. ……… ………. 

** - Dla zadań 1-24 wpisać 334, dla zadań: 25-26 – 500. 
 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz wzoru umowy i nie wnosimy do nich 
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.  

4. Oświadczam, iż: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

 - prowadzę firmę zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

 - prowadzę działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej, 

 - prowadzę działalność w innej formie, tj. ………………………………(proszę wstawić formę), 

 - składam ofertę jako osoba fizyczna. 
 

5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

-  Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (zał. 2 do SIWZ) 

-  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 3 do SIWZ) 

-  Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (zał.  5 do SIWZ) 

-     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. 7 do SIWZ) 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (miejscowość i data)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa/imię i nazwisko oraz  adres Wykonawcy)  
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr zam. 1/2014 
oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu 
niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) .  
 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

(nazwa/imię i nazwisko oraz  adres Wykonawcy)  
 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr zam. 1/2015 

oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , dotyczące: 

1. posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy)  
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Załącznik nr 4. a. 1-12 do SIWZ 

WZÓR UMOWY DLA ZADAŃ 1-12 
 

UMOWA nr …………………… 
 

 
Umowa zawarta w dniu ………. 2015 roku we Wrocławiu pomiędzy:  
Ekumeniczną Stacją Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej 
z siedzibą przy ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław, NIP 8992466472, REGON 932883618 
reprezentowaną przez Roberta Sitarka – Kierownika Stacji,  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
……………………………………………………………………………. . …………………………………………………………. . ……… 
……………………………………………………………………………. . …………………………………………………………. . ……… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zmianami) strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług pielęgniarskich w ramach projektu „JESTEŚMY 
DLA WAS – Kompleksowa opieka w domu chorego”.  
2. Do zadań realizowanych przez Wykonawcę należeć będą usługi pielęgniarskie świadczone dla 
uczestników projektu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy.  
3. Wykonawca zapewni gotowość do wykonania usług od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 
20:00.  
4. Usługi świadczone będą w oparciu o zlecenie przekazane przez Zamawiającego (w formie 
pisemnej, mailowej lub ustnej) zawierające w szczególności imię, nazwisko i adres świadczeniobiorcy, 
wymiar świadczonych usług, termin rozpoczęcia świadczenia usług.  
5. Szacowana średnia liczba godzin świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy wynosi 
334. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba godzin świadczenia usług 
będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy, 
lecz nie mniej niż 200 godzin i nie więcej niż 334 godziny.  
6. W okresie obowiązywania umowy liczba godzin usług nie może przekroczyć 16 godzin na 
jednego pacjenta.  
7. Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie) pacjentów we Wrocławiu 
i powiecie wrocławskim obejmuje teren gmin:  

a. Długołęka 
b. Czernica 
c. Siechnice 
d. Żórawina 
e. Kobierzyce 
f. Kąty Wrocławskie 
g. Jordanów Śląski 
h. Sobótka 
i. Mietków 



  

  
Projekt korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  

17 

 

 

8. Do czasu pracy Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca zamieszkania pacjenta.  
9. Każda wizyta u pacjenta nie może trwać krócej niż 60 minut. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy 
i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zachowaniem zasad 
profesjonalizmu, etyki zawodowej i z należytą starannością.  
3. Terminy wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ustala się od dnia podpisania niniejszej 
umowy do dnia 25.04.2016 r.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) bezzwłocznego informowania o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie 
prowadzonych zajęć oraz rezygnacji i innych istotnych dla przebiegu przedmiotu umowy zdarzeniach,  
b) zachowywania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał 
w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, a w szczególności: nie ujawniania 
osobom trzecim danych personalnych osób dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, 
materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu trwania niniejszej umowy,  
c) nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych 
w rozumieniu art. 115 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.), a w szczególności: środków pieniężnych, wierzytelności, cennych przedmiotów,  
d) wykonywania swoich zadań z poszanowaniem życzeń i uczuć pacjentów i ich rodzin/opiekunów,  
e)  zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,  
f) umożliwienia Zamawiającemu dokonywania sprawdzeń wykonania przedmiotu umowy oraz 
monitorowania przebiegu jej realizacji.  
 

§ 3 
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ……………………… zł brutto (słownie: 
…………………………………….…………….……..) , przy czym za jedną godzinę zegarową ……………. zł brutto 
(słownie: …………………….……….).  

§ 4 
1. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie, na podstawie 
faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty 
ewentualnych składek na ZUS/US w zależności od formy prowadzonej działalności (przedsiębiorstwo, 
dział. gosp., osoba fizyczna, inne). 
2. Faktury/rachunki wystawiane będą nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, zawsze ostatniego dnia 
roboczego miesiąca za dany okres.  
3. Faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu umowy w kwietniu 2016 r. zostanie wystawiona 
i dostarczona przez Wykonawcę dnia 26.04.2016 r.  
4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5. Faktury/rachunki za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na: 
Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej  
 ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław 
 NIP 8992466472 
6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur/rachunków bez podpisu Zamawiającego.  
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
_________________________________________________________________________________.  
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8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo 
żądać ustawowych odsetek za opóźnienie.  

§ 5 
1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie przez każdą ze stron 
z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
obliczone zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.  
3. W razie nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy (przez co Strony rozumieją wykonanie 

go niezgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ, a w szczególności: nieprofesjonalne działanie w 
stosunku do pacjentów, nieprowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami stosowanymi przez 
Zamawiającego lub niedopełnienie innych obowiązków leżących po stronie Wykonawcy a 
wynikających z Umowy) Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości brutto umowy 
określonej w § 3 Umowy.  

 
§ 6 

1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w celu 
realizacji Umowy oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z Umową.  

2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne 
i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, wymagane 
przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z 
późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.  

§ 7 
Zamawiający informuje, że umowa jest realizowana w ramach projektu „JESTEŚMY DLA WAS – 
Kompleksowa opieka w domu chorego”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy.  
 
 
 Zamawiający   Wykonawca 
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Załącznik nr 4. a. 13-24 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY DLA ZADANIA 13-24  
 

UMOWA nr …………………… 
 

 
Umowa zawarta w dniu ………. . 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy:  
Ekumeniczną Stacją Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej 
z siedzibą przy ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław, NIP 8992466472, REGON 932883618 
reprezentowaną przez Roberta Sitarka – Kierownika Stacji,  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………………………………………………. . …………………………………………………………. . ……… 
……………………………………………………………………………. . …………………………………………………………. . ……… 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zmianami) strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług opieki fizjoterapeutycznej w ramach projektu 
„JESTEŚMY DLA WAS – Kompleksowa opieka w domu chorego”.  
2. Do zadań realizowanych przez Wykonawcę należeć będą usługi fizjoterapeutyczne świadczone 
dla uczestników projektu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym 
Załącznik nr 1 do umowy.  
3. Wykonawca zapewni gotowość do wykonania usług od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 
20:00.  
4. Usługi świadczone będą w oparciu o zlecenie przekazane przez Zamawiającego (w formie 
pisemnej, mailowej lub ustnej) zawierające w szczególności imię, nazwisko i adres świadczeniobiorcy, 
wymiar świadczonych usług, termin rozpoczęcia świadczenia usług.  
5. Szacowana średnia liczba godzin świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy wynosi 334. 
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie 
uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy, lecz nie 
mniej niż 200 godzin i nie więcej niż 334 godzin.  
6. W okresie obowiązywania umowy liczba godzin usług nie może przekroczyć 15 godzin na 
jednego pacjenta.  
7. Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie) pacjentów we Wrocławiu 
i powiecie wrocławskim obejmuje teren gmin:  

a. Długołęka 
b. Czernica 
c. Siechnice 
d. Żórawina 
e. Kobierzyce 
f. Kąty Wrocławskie 
g. Jordanów Śląski 
h. Sobótka 
i. Mietków 
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8. Do czasu pracy Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca zamieszkania pacjenta.  
9. Każda wizyta u pacjenta nie może trwać krócej, niż 60 minut. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy 
i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zachowaniem zasad 
profesjonalizmu, etyki zawodowej i należytą starannością.  
3. Terminy wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ustala się od dnia podpisania niniejszej 
umowy do dnia 25.04.2016 r.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) bezzwłocznego informowania o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie 
prowadzonych zajęć oraz rezygnacji i  innych istotnych dla przebiegu przedmiotu umowy zdarzeniach,  
b) zachowywania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał 
w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, a w szczególności: nie ujawniania 
osobom trzecim danych personalnych osób dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, 
materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu trwania niniejszej umowy,  
c) nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych 
w rozumieniu art. 115 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.), a w szczególności: środków pieniężnych, wierzytelności, cennych przedmiotów,  
d) wykonywania swoich zadań z poszanowaniem życzeń i uczuć pacjentów i ich rodzin/opiekunów,  
e)  zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,  
f) umożliwienia Zamawiającemu dokonywania sprawdzeń wykonania przedmiotu umowy oraz 
monitorowania przebiegu jej realizacji.  

§ 3 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ……………………… zł brutto (słownie: 
……………………………………. . ……………. . ……. .) , przy czym za jedną godzinę zegarową ……………. zł brutto 
(słownie: ……………………. ………….) .  
2. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za faktyczną liczbę przepracowanych godzin.  

§ 4 
1.Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie, na podstawie 
faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty 
ewentualnych składek na ZUS/US w zależności od formy prowadzonej działalności (przedsiębiorstwo, 
dział. gosp., osoba fizyczna, inna). 
2.Faktury/rachunki wystawiane będą nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, zawsze ostatniego dnia 
roboczego miesiąca za dany okres.  
3. Faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu umowy w kwietniu 2016 r. zostanie wystawiona 
i dostarczona przez Wykonawcę dnia 26.04.2016 r.  
4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5. Faktury/rachunki za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na: 
Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej  
 ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław 
 NIP 8992466472 
6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur/rachunków bez podpisu Zamawiającego.  
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
_________________________________________________________________________________.  
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8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo 
żądać ustawowych odsetek za opóźnienie.  
9. Zamawiający oświadcza, że wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków 
pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  

§ 5 
1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie przez każdą ze stron 

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
obliczone zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.  
3. W razie nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy (przez co Strony rozumieją wykonanie 

go niezgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ, a w szczególności: nieprofesjonalne działanie w 
stosunku do pacjentów, nieprowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami stosowanymi przez 
Zamawiającego,  lub niedopełnienie innych obowiązków leżących po stronie Wykonawcy a 
wynikających z Umowy) Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym a, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto 
określonej w § 3 Umowy.  

§ 6 
1. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w celu 

realizacji Umowy oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z Umową.  
2. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne 

i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, wymagane 
przepisami prawa.  

3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, 
z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych.  

§ 7 
Zamawiający informuje, że umowa jest realizowana w ramach projektu „JESTEŚMY DLA WAS – 
Kompleksowa opieka w domu chorego”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy.  
 
 Zamawiający   Wykonawca 
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Załącznik nr 4. a. 25-26 do SIWZ 
 
 

WZÓR UMOWY 
 

UMOWA nr …………………… 
 

 
Umowa zawarta w dniu ………. . 2014 roku we Wrocławiu pomiędzy:  
Ekumeniczną Stacją Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej 
z siedzibą przy ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław, NIP 8992466472, REGON 932883618 
reprezentowaną przez Roberta Sitarka – Kierownika Stacji,  
zwaną dalej Zamawiającym,  
a 
……………………………………………………………………………. . ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. . …………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą 
 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze 
zmianami) strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług psychologicznych w ramach projektu „JESTEŚMY 
DLA WAS – Kompleksowa opieka w domu chorego”.  
2. Do zadań realizowanych przez Wykonawcę należeć będą usługi psychologiczne świadczona dla 

uczestników projektu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia – 
stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Wykonawca zapewni gotowość do wykonania usług od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 
20:00.  
4. Usługi świadczone będą w oparciu o zlecenie przekazane przez Zamawiającego (w formie 
pisemnej, mailowej lub ustnej) zawierające w szczególności imię, nazwisko i adres świadczeniobiorcy, 
wymiar świadczonych usług, termin rozpoczęcia świadczenia usług.  
5.Szacowana średnia liczba godzin świadczenia usługi w okresie obowiązywania umowy wynosi 500. 
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie 
uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy, lecz nie 
mniej niż 400 godzin i nie więcej niż 500 godzin.  
6. W okresie obowiązywania umowy liczba godzin usług nie może przekroczyć 2 godzin na jednego 
pacjenta.  
7. Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie) pacjentów we Wrocławiu 

i powiecie wrocławskim obejmuje teren gmin:  
a. Długołęka 
b. Czernica 
c. Siechnice 
d. Żórawina 
e. Kobierzyce 
f. Kąty Wrocławskie 
g. Jordanów Śląski 
h. Sobótka 
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i. Mietków 
8. Do czasu pracy Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca zamieszkania pacjenta.  
9. Każda wizyta u pacjenta nie może trwać krócej, niż 60 minut. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy 
i kompletnie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zachowaniem zasad 
profesjonalizmu, etyki zawodowej i należytą starannością.  
3. Terminy wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 ustala się od dnia podpisania niniejszej 
umowy do dnia 25.04.2016 r.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) bezzwłocznego informowania o wszelkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie 
prowadzonych zajęć oraz rezygnacji i innych istotnych dla przebiegu przedmiotu umowy zdarzeniach,  
b) zachowywania pełnej tajemnicy zawodowej w zakresie wszystkich informacji, jakie uzyskał 
w trakcie wykonywania usługi i w związku z jej wykonywaniem, a w szczególności: nie ujawniania 
osobom trzecim danych personalnych osób dla których świadczona jest usługa, ich sytuacji rodzinnej, 
materialnej i zdrowotnej, również po zakończeniu trwania niniejszej umowy,  
c) nie przyjmowania od osób objętych pomocą żadnych korzyści majątkowych lub osobistych 
w rozumieniu art. 115 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.), a w szczególności: środków pieniężnych, wierzytelności, cennych przedmiotów,  
d) wykonywania swoich zadań z poszanowaniem życzeń i uczuć pacjentów i ich rodzin/opiekunów,  
e)  zachowania profesjonalnego dystansu w relacjach z uczestnikami projektu,  
f) umożliwienia Zamawiającemu dokonywania sprawdzeń wykonania przedmiotu umowy oraz 
monitorowania przebiegu jej realizacji.  

§ 3 
Z tytułu wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w kwocie nieprzekraczającej ……………………… zł brutto (słownie: 
……………………………………. . ……………. . …………..…. .), przy czym za jedną godzinę zegarową ……………. zł 
brutto (słownie: ……………………. ………….) .  

§ 4 
1. Wypłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie, na podstawie 
faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty 
ewentualnych składek na ZUS/US w zależności od formy prowadzonej działalności (przedsiębiorstwo, 
dział. gosp., osoba fizyczna, inna). 
2. Faktury/rachunki wystawiane będą nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, zawsze ostatniego dnia 
roboczego miesiąca za dany okres.  
3. Faktura/rachunek za wykonanie przedmiotu umowy w kwietniu 2016 r. zostanie wystawiona 
i dostarczona przez Wykonawcę dnia 26.04.2016 r.  
4. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.  
5. Faktury/rachunki za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawić na: 
Ekumeniczna Stacja Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej  
 ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław 
 NIP 8992466472 
6. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktur/rachunków bez podpisu Zamawiającego.  
7. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 
_________________________________________________________________________________.  
8. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty, Wykonawca ma prawo 
żądać ustawowych odsetek za opóźnienie.  
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§ 5 
1. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy w każdym czasie przez każdą ze stron 

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
2. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
obliczone zgodnie z faktycznie przepracowanymi godzinami.  
3. W razie nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy (przez co Strony rozumieją wykonanie 

go niezgodnie z wymogami zawartymi w SOPZ, a w szczególności: nieprofesjonalne działanie w 
stosunku do pacjentów, nieprowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami stosowanymi przez 
Zamawiającego,  lub niedopełnienie innych obowiązków leżących po stronie Wykonawcy a 
wynikających z Umowy) Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym a, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umowy brutto 
określonej w § 3 Umowy.  

§ 6 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.  
2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  
3. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w celu 
realizacji Umowy oraz wyłącznie w zakresie zgodnym z Umową.  
4. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych podejmie środki techniczne 
i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych, wymagane 
przepisami prawa.  
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. 
zm.) oraz przepisów wykonawczych.  
6. Zmiana treści Umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy aneksu do Umowy 

podpisanej przez obie strony. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy gdy: 
- nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu Umowy; 
- konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 
pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności z instytucją zarządzającą 
(zmiany wytycznych programowych) a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów 
prawa mogą wpływać na realizację Umowy.  

7. Zmiany zakresu rzeczowego lub modyfikacje prowadzące do zmiany przedmiotu lub celu Umowy 
są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu 
wypowiedzenia.  

§ 7 
Zamawiający informuje, że umowa jest realizowana w ramach projektu „JESTEŚMY DLA WAS – 
Kompleksowa opieka w domu chorego”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, 
Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  

§ 8 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy.  
 
 Zamawiający   Wykonawca 
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Załącznik nr 4. b. 1-12 do SIWZ 
 

Załącznik nr 1 do umowy świadczenia usług pielęgniarskich   
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgniarska świadczona w domu pacjenta. Odbiorcami 
świadczenia będą osoby starsze, chore, niepełnosprawne.  
2.Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „JESTEŚMY DLA WAS – Kompleksowa opieka w 
domu chorego”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  
3.Do zadań realizowanych przez Wykonawcę należeć będzie opieka pielęgniarska świadczona dla 
uczestników projektu, w tym: 

- rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjno-opiekuńczych pacjenta,  
- ocena stanu sprawności w zakresie samoobsługi: skala Barthel,  
- analiza zebranych informacji i ustalanie indywidualnych problemów chorego,  
- zaplanowanie działań i realizacji planu opieki pielęgniarskiej,  
- przygotowanie rodziny/opiekunów do opieki nad niepełnosprawnym, przewlekle chorym 

członkiem rodziny,  
- edukacja pacjenta oraz rodziny/opiekunów w zakresie ograniczeń związanych z istniejącą 

chorobą,  
- informowanie o dostępności do innych możliwych form opieki,  
- udzielanie pomocy w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do 

właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,  
- ocena wyników i korekta działań,  
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami stosowanymi przez Zamawiającego (wzór w 

załączeniu),  
- współpraca z pozostałym personelem zaangażowanym w realizację projektu.  

4.Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie) pacjentów we Wrocławiu i 
powiecie wrocławskim.  
5.Do czasu pracy Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca zamieszkania pacjenta.  
6.Zmiana osoby świadczącej usługi jednemu pacjentowi wymaga zgody Zamawiającego.  
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KARTA KWALIFIKACJI CHOREGO – WZÓR 1 

do projektu „JESTEŚMY DLA WAS – kompleksowa opieka w domu chorego” 
 

1 . Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres  ……………………………………………………………………………………………............................ 

 

 PESEL 

 
3. Płeć    K             M 

 

4. Liczba punktów w skali Barthel  -  

5. Chory jest objęty opieką rodziny          TAK             NIE 

6. Chory jest samotny           TAK           NIE 

7. Chory po opieką MCUS lub GOPS       TAK      NIE 

8. WYWIAD PIELĘGNIARSKI  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. PLAN OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ: 

a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

c) ………………………………………………………………………………………………………………………..……….………. 

d) ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

e) ……………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

f)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  ………………………………………………..                   
data, pieczątka i podpis pielęgniarki 
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KARTA REALIZACJI WIZYT PIELĘGNIARSKICH – WZÓR 2 
do projektu „JESTEŚMY DLA WAS – kompleksowa opieka w domu chorego” 

 
Imię i nazwisko  ……………………………………………………………………………………… 
 
Adres  ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

data 
podpis 

chorego/opiekuna 
podpis pielęgniarki uwagi 
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Wnioski i zalecenia pielęgniarskie wynikające z realizacji planu opieki: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………. 

                                                                                         data, pieczątka i podpis pielęgniarki 
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Załącznik nr 4. b. 13-24 do SIWZ 
 

Załącznik nr 1 do umowy świadczenia usług fizjoterapeutycznych  
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki fizjoterapeutycznej świadczona w domu pacjenta. 
Odbiorcami świadczenia będą osoby starsze, chore, niepełnosprawne.  
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „JESTEŚMY DLA WAS – Kompleksowa opieka w 
domu chorego”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  
3. Do zadań realizowanych przez Wykonawcę należeć będzie opieka fizjoterapeutyczna świadczona 
dla uczestników projektu, w tym: 

 wywiad i badanie przedmiotowe chorego,  

 ustalenie zakresu i sposobu prowadzenia zajęć z zakresu usprawniania,  

 rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu 
chorobowego i długotrwałego unieruchomienia,  

 usprawnianie ruchowe,  

 gimnastyka oddechowa,  

 prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami stosowanymi przez Zamawiającego (wzór w 
załączeniu),  

 współpraca z pozostałym personelem zaangażowanym w realizację projektu.  
4. Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie) pacjentów we Wrocławiu i 
powiecie wrocławskim.  
5. Do czasu pracy Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca zamieszkania pacjenta.  
6. Zmiana osoby świadczącej usługi jednemu pacjentowi wymaga zgody Zamawiającego.  
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KARTA FIZJOTERAPEUTY – WZÓR 1 
do projektu „JESTEŚMY DLA WAS – kompleksowa opieka w domu chorego” 

 
1. DANE PACJENTA: 

imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………. 

adres  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PESEL telefon …………………………………… 

 
Rozpoznanie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2. OCENA STANU PACJENTA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3. RODZAJ USPRAWNIANIA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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4. HARMONOGRAM WIZYT 

L. P. DATA WIZYTY 
PODPIS 

FIZJOTERAPEUTY 
PODPIS PACJENTA/OPIEKUNA 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

6 
   

7 
   

8 
   

 
 

5. OPIS UZYSKANYCH WYNIKÓW: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
6. DATA I PODPIS FIZJOTERAPEUTY: ………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 4. b. 25-26 do SIWZ 

 
Załącznik nr 1 do umowy świadczenia usług psychologicznych  

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki psychologicznej świadczona w domu pacjenta. 
Odbiorcami świadczenia będą osoby starsze, chore, niepełnosprawne.  
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „JESTEŚMY DLA WAS – Kompleksowa opieka w 
domu chorego”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii 
w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich.  
3. Do zadań realizowanych przez Wykonawcę należeć będzie opieka psychiczna świadczona dla 
uczestników projektu, w tym: 

 rozmowa z chorym i rodziną lub osobami opiekującymi się,  

 ustalenie problemów i potrzeb psychologicznych,  

 określenie zakresu wsparcia,  

 udzielenie wsparcia choremu i jego rodzinie/opiekunom,  

 prowadzenie dokumentacji zgodnie z wzorami stosowanymi przez Zamawiającego (wzór w 
załączeniu),  

 współpraca z pozostałym personelem zaangażowanym w realizację projektu.  
4. Miejsce świadczenia usług – miejsce zamieszkania (dom, mieszkanie) pacjentów we Wrocławiu i 
powiecie wrocławskim.  
5. Do czasu pracy Wykonawcy nie wlicza się czasu dojazdu do miejsca zamieszkania pacjenta.  
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KARTA WIZYT PSYCHOLOGA – WZÓR 1 
do projektu „JESTEŚMY DLA WAS – kompleksowa opieka w domu chorego” 

 
7. DANE PACJENTA: 

imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………………………………………. 

adres  ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

PESEL telefon ………………………………………… 

 
Obciążenia chorobowe: 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. HARMONOGRAM WIZYT 

L. P. DATA WIZYTY 
PODPIS 

PSYCHOLOGA 
PODPIS PACJENTA/OPIEKUNA 

1 

   

2 

   

 
 

9. UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
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10. OPINIA PSYCHOLOGA/ZALECENIA 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

DATA, PODPIS PSYCHOLOGA                                     ………………………………………………………………… 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 

INFORMACJA WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)  
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres Wykonawcy)  
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr zam. 1/2014, 

stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) , zwanej dalej „ustawą", informujemy że należymy / nie należymy* 

do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w skład której wchodzą**  

L. p.  Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej 

1.   

2.   

….   
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.  
 
 
 

------------------------------------------ 

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy)  
 
 
* - niepotrzebne skreślić należy wypełnić  

** - jeśli dotyczy 
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Załącznik nr 6  do SIWZ 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY ZŁOŻONE DLA CELÓW ZGŁOSZENIA DO ZUS I US 
(dotyczy osób fizycznych)  

 
Nazwisko: ..............................................., Nazwisko rodowe: ...................................... 
 
Imiona 1: ................................................, 2: ................................................................. 
 
Imię ojca: .................................................., Imię matki: ................................................. 
 
Miejsce urodzenia: ...................................., Data urodzenia: ......................................... 
 
Numer PESEL: ..........................................., Numer NIP: .............................................. 
 
Seria i numer dowodu osobistego: ...................................................... 
 
Miejsce zamieszkania: Ulica i nr: ..................................................................................,  
 
Kod pocztowy ....................Miejscowość ........................................................ 
 
Oświadczam, że jestem: 
a) pracownikiem zatrudnionym w ............................................................................................. 
                                            (nazwa zakładu pracy)  
z siedzibą w ......................................na czas nieokreślony*/określony do dnia ……………………..*  
z wynagrodzeniem ze stosunku pracy powyżej/poniżej* minimalnego wynagrodzenia krajowego. 
b) emerytem/rencistą* nie opłacającym składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (proszę 
podać nr emerytury/renty) ………………………………………………....... 
 
c) uczniem/studentem w …………………………………………………….. 
 
d) (inne) ……………………………………………………………………… 
 
e) informacje dodatkowe ……………………………………………………. 
                      (określenie innej instytucji ubezpieczeniowej)  
Jednocześnie oświadczam, że: 
1) w przypadku zmiany stanu faktycznego w stosunku do informacji zawartych powyżej poinformuję 
Zamawiającego o ww. zmianach nie później niż 7 dni od ich zaistnienia,  
2) wnoszę / nie wnoszę* o objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. 
3) wnoszę / nie wnoszę* o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. 
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, 
poz.926 z poźn.zm.) . 
Stwierdzam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. 
Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 
............................................... .................................................... 
(miejscowość, dnia)  (czytelny podpis)  
* niepotrzebne skreślić   
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Załącznik nr 7 do SIWZ  
 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 
 
 

……………………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy)  
 
 
 

Imię i nazwisko 
 

Wskazać 
ukończony 

kurs (dotyczy 
zadań od 1 do 

12)  

Kwalifikacje 
zawodowe 
branżowe 

(wykształcenie) 
wskazać jakie 

Doświadczenie 
zawodowe 
branżowe 

określone w latach 
(staż pracy) 

zaokrąglone do 
pełnych lat w dół 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą 

…………… …………… …………… 
 

…………… 
 

…………… 
 

     

     

     

 
Wykonawca ma prawo  zaproponować nie więcej niż 21 pracowników wykonujących 1 zadanie oraz 
złożyć ofertę tylko do 1 zadania. W przypadku zaproponowania osób z różnym stażem (podlegającym 
ocenie komisji przetargowej) Zamawiający do porównania ofert weźmie personel (osobę) 
o najniższym stażu. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………. 

(data i podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy)  
 
 


