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Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr sprawy: TP/ZP - 6/2018 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF 
 

 

Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych przez Centralny Instytut Ochrony 
Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie 
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który stanowi 
projekt pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób 
niepełnosprawnych 
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Rozdział 1 - Nazwa i adres Zamawiającego 

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Ilona Niewęgłowska; 

E-mail do korespondencji: ilnie@ciop.pl; 

Adres strony internetowej: www.ciop.pl – BIP – zamówienia publiczne 

Korespondencja pisemna: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy 
Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa; 

Czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 1600. 

 

Rozdział 2 - Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz aktów 
wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp w odniesieniu do 
usług i dostaw lub robót budowlanych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.  

Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych przez Centralny 
Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w projekcie 
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który stanowi projekt 
pozakonkursowy koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku 
pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz 
włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych 

 

Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów ze Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: 

Kod Nazwa 

71317210-8 Usługi doradcze w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji ekspertów ds. 
zastosowania ICF w ramach realizacji projektu UE POWER „Wypracowanie i 
pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub 
powrót do pracy”.  

Zamówienie składa się z dwóch Części: 

Część 1 zamówienia – świadczenie usługi eksperta ds. zastosowania ICF w 
procesie oceny kompetencji zawodowych, oraz udział w: przeprowadzeniu 

mailto:ilnie@ciop.pl
http://www.ciop.pl/
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warsztatów dla lekarzy i kadry ośrodków, procesie kwalifikacji osób do rehabilitacji 
kompleksowej i ocenie efektów rehabilitacji, analizie wyników badań pilotażowych i 
wypracowaniu rekomendacji oraz w przygotowaniu końcowej wersji modelu 
kompleksowej rehabilitacji. 

 

Część 2 zamówienia – świadczenie usługi eksperta ds. zastosowania ICF w 
procesie kwalifikacji osób do rehabilitacji i oceny jej efektów .  

Szczegółowy opis zamówienia dla Części 1 i 2 stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

 

Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia 

Termin realizacji: 

1)  dla Części 1 zamówienia - od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 
2022 r.; 

2) dla Części 2 zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 
2018 r. 

 

Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na całość zamówienia lub na poszczególne 
części. 

 

Rozdział 6 - Warunki udziału w postępowaniu i podstawy 
wykluczenia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp: 

1) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Osoba skierowana do realizacji zamówienia musi spełniać warunki określone 
poniżej: 

a) Część 1 zamówienia – Ekspert ds. zastosowania ICF w procesie oceny 
kompetencji zawodowych do prac w Zespole ds. zastosowania ICF w 
procesie kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji, oraz do 
udziału w: przeprowadzeniu warsztatów dla lekarzy i kadry ośrodków, 
procesie kwalifikacji osób do rehabilitacji kompleksowej i ocenie efektów 
rehabilitacji, analizie wyników badań pilotażowych i wypracowaniu 
rekomendacji oraz w przygotowaniu końcowej wersji modelu 
kompleksowej rehabilitacji. 

a) Kwalifikacje zawodowe - wykształcenie wyższe,  

b) Doświadczenie zawodowe:  

 co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji 
projektów/przedsięwzięć wdrażających Międzynarodową 
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Klasyfikację Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia 
(ICF), 

 co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze problematyki 
związanej z niepełnosprawnością, 

 doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i 
koncepcyjnych w obszarze ICF potwierdzone udziałem w co 
najmniej 2 projektach tego typu i/lub 2 publikacjach na ten temat; 

Wykonawca/osoba fizyczna zobowiązany/-a jest do wypełnienia wykazu 
osób, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ dla Części 1 zamówienia. 

 

Część 2 zamówienia – Ekspert ds. zastosowania ICF w procesie 
kwalifikacji osób do rehabilitacji i oceny jej efektów w pracach w Zespole 
ds. zastosowania ICF w procesie kompetencji zawodowych i oceny 
efektów rehabilitacji: 

a) Kwalifikacje zawodowe - wykształcenie wyższe, medyczne, 
specjalizacja w zakresie rehabilitacji leczniczej; 

b) Doświadczenie zawodowe -  

 co najmniej 5-letnie doświadczenie w obszarze problematyki 
związanej z rehabilitacją, 

 doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i 
koncepcyjnych w obszarze rehabilitacji potwierdzone udziałem w 
co najmniej 2 projektach tego typu i/lub 3 publikacjach w zakresie 
rehabilitacji. 

Wykonawca/osoba fizyczna zobowiązany/-a jest do wypełnienia wykazu 
osób, stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ dla Części 2 zamówienia. 

2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 ustawy Pzp: 

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. po z. 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 2016r. poz. 615); 

2) 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 ustawy Pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 
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3. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i 
ust. 5 ustawy Pzp. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych 
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 
finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w 
terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 
ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Rozdział 7 – Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 
do wykluczenia 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołączy do oferty, aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, 
w formie: 

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 3 do SIWZ) 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 
oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców, wspólnie 
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ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego 
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: 

1) spełnienie warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Pzp: 

a) Wykonawca złoży wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat  ich kwalifikacji 
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami.  

2) brak podstaw do wykluczenia: 

a) Wykonawca złoży odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 
pkt 1 ustawy Pzp; 

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w: 

a) pkt. 2.2 lit. a) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości 

4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby 
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 stosuje się. 

6. Zgodnie z art. 24aa ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie 
zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z 
kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 
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do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielnie zamówienia (wzór stanowi Załącznik nr … do SIWZ). 

 

Rozdział 8 – Informacja o podwykonawcach 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę 
firm podwykonawców. 

2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 7 pkt 1. 

3. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w 
Rozdziale 7 pkt 2, dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć 
wykonanie części zamówienia, a niebędących podmiotem, na którego 
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona i został 
wezwany do złożenia dokumentów. 

 

Rozdział 9 – Informacja o sposobie porozumiewania się 
Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i 
dokumentów 

1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z 
Wykonawcami jest Pani Ilona Niewęgłowska, adres: ilnie@ciop.pl. 

2. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje mogą być przekazywane pisemnie lub drogą elektroniczną. 

3. Droga elektroniczna nie dotyczy składania i uzupełniania: 

1) oferty; 

2) oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w Rozdziale 7; 

3) oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, 

4) oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, 

5) pełnomocnictwa, 

dla których zastrzeżona jest forma pisemna. 

4. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego dotyczącej 
niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę 
postępowania. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą 
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elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 

 

Rozdział 10 – Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 
dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział 11 – Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w ustawie Pzp oraz wymaganiami określonymi w SIWZ. 

2. Ofertę należy przygotować w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, 
pod rygorem nieważności. 

3. Ofertę podpisuje(ą) osoba(y) upoważniona(e) do reprezentowania Wykonawcy w 
obrocie prawnym zgodnie z odpowiednimi przepisami lub pełnomocnik – zgodnie 
z załączonym do oferty pełnomocnictwem (oryginał lub kopia poświadczona 
notarialnie). 

4. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane, 
opieczętowane pieczęcią Wykonawcy lub czytelnie podpisane lub parafowane 
wraz z pieczątką imienną przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania 
Wykonawcy. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w 
czytelny sposób i parafowane przez osobę(y) upoważnioną(e) do 
reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym opakowaniu, w sposób 
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej 
nienaruszalność, oznaczonym napisem: 
 

„Oferta na świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF – Część … 
zamówienia” 

Znak sprawy: TP/ZP-6/2018 
 

Nie otwierać przed dniem 16.03.2018 r., godz. 10.30 

oraz nazwą, dokładnym adresem oraz numerami telefonów Wykonawcy 
(dopuszcza się pieczęć). Skutki związane z brakiem oznaczenia koperty w 
sposób podany w zdaniu poprzedzającym ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej: 

1) Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty 

2) Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy 

3) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 
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7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę 
wyłącznie przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że przed 
upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w 
sposób wskazany w pkt 5 z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

8. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy 
umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w 
ofercie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Rozdział 12 – Miejsce oraz termin składania ofert 

1. Ofertę należy złożyć, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Czerniakowskiej 16 w 
Warszawie – piętro III, pok. 335 – Kancelaria, do dnia 16.03.2018 r., do godziny 
10.00. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i 
godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 403B, w dniu 
16.03.2018 r., o godzinie 10.30. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 
86 ust. 4 ustawy Pzp. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.ciop.pl – 
BIP – zamówienia publiczne - informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach – jeśli dotyczy. 

 

Rozdział 13 – Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Wykonawca określa cenę za realizację części zamówienia poprzez wskazanie w 
Formularzu oferty sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do 
SIWZ.  

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 
umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia: poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i 
równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

http://www.ciop.pl/
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4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

Rozdział 14 – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się 
kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i 
sposobu oceny ofert 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 
następującymi kryteriami, w poszczególnych częściach zamówienia: 

 

Część 1 zamówienia: 

1. Kompetencje i doświadczenie zawodowe – 70%; 

2. Cena – 30%. 

1. Kryterium „Kompetencje i doświadczenie zawodowe” będzie punktowane 
według następującej zasady: 

Lp. Kryterium szczegółowe Liczba punktów 

1. Dokument potwierdzający 
kompetencje w stosowaniu ICF 

krajowy – 15 punktów 

międzynarodowy – 30 punktów 

max. 30 punktów 

2. Liczba projektów/przedsięwzięć 
wdrażających ICF, w których osoba 
składająca ofertę uczestniczyła 
jako kierownik lub wykonawca 
merytoryczny 

za każdy projekt/przedsięwzięcie - 2 punkty  

max. 20 punktów 

3. Liczba artykułów/wydawnictw nt. 
zastosowania ICF 

za 1 artykuł/wydawnictwo – 5 punktów  

za 2 artykuły/wydawnictwa – 15 punktów  

powyżej 2 artykułów/wydawnictw – 20 punktów  

max. 20 punktów 

 

2. W kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba punktów = 
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

X 30 
Cena brutto oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Część 2 zamówienia: 

1. Kompetencje i doświadczenie zawodowe – 70%; 

2. Cena – 30%; 

1. Kryterium „Kompetencje i doświadczenie zawodowe” będzie punktowane 
według następującej zasady: 

Lp. Kryterium szczegółowe Liczba punktów 

1. Dokument potwierdzający krajowy – 15 punktów 
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kompetencje w stosowaniu ICF 

2. Doświadczenie w obszarze 
rehabilitacji  

powyżej 5 - 10 lat – 10 pkt 
11-15 lat – 20 pkt 
powyżej 15 lat – 35 pkt  

3. Liczba artykułów/wydawnictw nt. 
zastosowania w rehabilitacji 

za 1 artykuł/wydawnictwo – 5 punktów  
za 2 artykuły/wydawnictwa – 15 punktów  
powyżej 2 artykułów/wydawnictw – 20 punktów  
max. 20 punktów 

 

2. W kryterium „Cena” zostanie zastosowany następujący wzór: 

Liczba punktów = 
Cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

X 30 
Cena brutto oferty badanej 

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który uzyska 
najkorzystniejszy bilans kryteriów, czyli uzyska największą liczbę punktów w 
danej części zamówienia. Punkty zostaną zsumowane i nie będą wynosiły więcej 
niż 100. 

 

Rozdział 15 – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wzór umowy 

1. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę 
tych Wykonawców – oryginał lub kopia (odpis) poświadczona(y) notarialnie. 

2. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której ogólne warunki 
określono we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminach określonych w 
art. 94 ustawy Pzp. 

4. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
Wykonawcę. 

5. Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona(e) do 
reprezentowania Wykonawcy. 

 

Rozdział 16 – Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział 17 – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
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Rozdział 18 – Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących Wykonawcom w toku postępowania  

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej 
opisane w Dziale VI ustawy Pzp. 

2. Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje odwołanie 
wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

3) odrzucenia oferty odwołującego, 

4) opisu przedmiotu zamówienia, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach 
określonych odpowiednio w art. 182 ustawy Pzp. Odwołujący przesyła kopię 
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w 
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

 

Rozdział 19 – Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział 20 – Załączniki 

Nr Załącznika Nazwa Załącznika 

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 i 2 
zamówienia 

2 Formularz oferty 
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3 Oświadczenie Wykonawcy 

4 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Części 1 
zamówienia 

5 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Części 2 
zamówienia 

6 Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

7 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Usługi eksperckie w ramach projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu 
kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”   

1. Informacje ogólne 

Zamówienie ma umożliwić realizację działań planowanych w projekcie 
„Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji 
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”, który stanowi projekt pozakonkursowy 
koncepcyjny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś 
Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 
Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego 
osób niepełnosprawnych.  

Projekt ma na celu opracowanie i przetestowanie efektywnego, optymalnego pod 
względem społecznym i finansowym kompleksowego modelu rehabilitacji oraz 
aktywizacji społecznej i zawodowej, który będzie miał wpływ na jakość świadczonych 
usług przez podmioty zajmujące się zawodowym i społecznym włączeniem osób 
zagrożonych niezdolnością do pracy, niepełnosprawnością oraz osób 
niepełnosprawnych.  

W ramach projektu zostanie wypracowany i przetestowany model kompleksowej 
rehabilitacji, ułatwiającej podjęcie lub powrót do aktywności społecznej lub 
zawodowej osób, które wskutek doznanego urazu, zdiagnozowanego schorzenia lub 
niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie rozwojowym nie mogą 
kontynuować lub podejmować się pełnienia ról społecznych oraz kontynuować lub 
podejmować aktywności zawodowej.  

Istotnym elementem projektu będzie przetestowanie świadczenia usług 
rehabilitacyjnych w nowej formule kompleksowej rehabilitacji dla następujących grup 
docelowych: 

1) Osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały 
urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu 
leczenia/rehabilitacji szpitalnej; 

2) Osób, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały 
urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja 
szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska 
zamieszkania; 

3) Osób z niesprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które 
nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku 
zamieszkania, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości 
aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, 
u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej. 
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Wstępny model kompleksowej rehabilitacji zostanie wdrożony pilotażowo w 4 
ośrodkach wyłonionych w drodze procedury przetargowej przez Lidera Projektu. 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi jako eksperta ds. zastosowania 
ICF w ramach realizacji projektu UE POWER „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie 
modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.  

Zakres obowiązków ekspertów objętych przedmiotem zamówienia wraz z 
wymaganiami i przewidywaną pracochłonnością realizowanych przez nich 
zadań. 

Część 1 zamówienia 

Ekspert ds. zastosowania ICF w procesie oceny kompetencji zawodowych do prac 
w Zespole ds. zastosowania ICF w procesie kompetencji zawodowych i oceny 
efektów rehabilitacji, oraz do udziału w przeprowadzeniu warsztatów dla lekarzy i 
kadry ośrodków, udziału w procesie kwalifikacji osób do rehabilitacji kompleksowej i 
ocenie efektów rehabilitacji, udziału w analizie wyników badań pilotażowych i 
wypracowaniu rekomendacji oraz w przygotowaniu końcowej wersji modelu 
kompleksowej rehabilitacji. 

Do zakresu obowiązków ww. eksperta w ramach Zespołu ds. zastosowania ICF w 
procesie kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji należy 
przeprowadzenie:  

a) analizy aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu 
wykorzystania ICF w procesie diagnozy kompetencji zawodowych oraz 
doświadczeń i rozwiązań w tym zakresie stosowanych za granicą; 

b) przeglądu dobrych praktyk z zakresu wykorzystania ICF w procesie 
diagnozy kompetencji zawodowych; 

c) analizy diagnoz, potrzeb i barier w obszarze stosowania ICF w procesie 
diagnozy kompetencji zawodowych, 

 

ponadto udział w: 

a) prowadzeniu warsztatów dla lekarzy orzekających o potrzebie 
kompleksowej rehabilitacji (dwukrotnie); 

b) prowadzeniu warsztatów dla kadry ośrodków pilotażowo wdrażających 
model kompleksowej rehabilitacji; 

c) w procesie kwalifikacji osób do rehabilitacji kompleksowej i oceny efektów 
rehabilitacji z uwzględnieniem ICF dla 4 ośrodków prowadzących 
kompleksową rehabilitację (600 osób dwukrotne badanie); 

d) w analizie wyników badań pilotażowych i wypracowaniu rekomendacji; 

e) przygotowaniu końcowej wersji modelu kompleksowej rehabilitacji. 

Liczba godzin pracy: kamień milowy I - (2018 r) -280 h, kamień milowy II - (2018 r.) -
60h, (2019 r.) - 240 h, (2020 r.) - 300h, (2021 r.) – 240h, (2022 r.) – 180h, kamień 
milowy III (2022 r.) -60h. 
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Część 2 zamówienia 

Ekspert ds. zastosowania ICF w procesie kwalifikacji osób do rehabilitacji i oceny jej 
efektów w pracach w Zespole ds. zastosowania ICF w procesie kompetencji 
zawodowych i oceny efektów rehabilitacji.  

Zakres obowiązków w ramach zespołu ds. zastosowania ICF w procesie kompetencji 
zawodowych i oceny efektów rehabilitacji: 

1. Przeprowadzenie: 

a) analizy aktualnego stanu rozwiązań i instrumentów z zakresu 
wykorzystania ICF w rehabilitacji oraz doświadczeń i rozwiązań w tym 
zakresie stosowanych za granicą; 

b) przeglądu dobrych praktyk z zakresu wykorzystania ICF w procesie 
rehabilitacji,  

c) analizy diagnoz, potrzeb i barier w obszarze stosowania ICF w rehabilitacji; 

2. Opracowanie 

a) propozycji kryteriów oceny potrzeby rehabilitacji kompleksowej oraz 
standardów tej oceny (w oparciu o klasyfikację ICF); 

b) propozycji rekomendacji dla modelu dotyczących zakresu i zasad 
zastosowania klasyfikacji ICF w ramach kompleksowej rehabilitacji.  

Liczba godzin pracy: 

kamień milowy I – (2018 r.) -160 h. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 

Zamawiający: 
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY – 
Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16 
00-701 Warszawa 

Formularz oferty 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres lub siedziba
1
: ……………………………………………………………………………………………… 

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

Numer KRS (jeśli dotyczy)  

Numer NIP:  

Osoba upoważniona do kontaktu z 
Zamawiającym 

1) Imię i nazwisko: ………………………….. 

2) tel.: ………………………………………… 

3) adres e-mail: ……………………………… 

Czy Wykonawca jest małym lub 
średnim przedsiębiorstwem

2
 

  tak 

  nie 

Nr konta bankowego, na które 
będzie kierowane wynagrodzenie 
dla Wykonawcy, w przypadku 
podpisania umowy 

 

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF, na 
warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią. 

 

Część 1 zamówienia: 

Kompetencje i doświadczenie zawodowe Eksperta ds. zastosowania ICF w procesie 
oceny kompetencji zawodowych do prac w Zespole ds. zastosowania ICF w procesie 
kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji, oraz do udziału w: 
przeprowadzeniu warsztatów dla lekarzy i kadry ośrodków, procesie kwalifikacji osób 
do rehabilitacji kompleksowej i ocenie efektów rehabilitacji, analizie wyników badań 

                                                           
1
 W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy 

2
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów 
statystycznych. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



 18 

pilotażowych i wypracowaniu rekomendacji oraz w przygotowaniu końcowej wersji 
modelu kompleksowej rehabilitacji. 

   Imię i nazwisko: ………………………………………………………. 

 

Doświadczenie w obszarze ICF 

(tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) 

Okres zatrudnienia: data od 
(miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

Pracodawca (nazwa i adres)  

Forma zatrudnienia (umowa o 
pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) 

 

Zakres obowiązków (proszę opisać 
te obowiązki, które potwierdzają 
doświadczenie w obszarze 
problematyki związanej z 
niepełnosprawnością) 

 

Cena za realizację zamówienia: 

1. Cena brutto za 1 godzinę pracy Eksperta: …………………………… zł; 

2. Cena brutto za 1.360 godzin pracy Eksperta (1x1.360 h) ……………… zł. 

 

Część 2 zamówienia: 

Kompetencje i doświadczenie zawodowe Eksperta ds. zastosowania ICF w procesie 
kwalifikacji osób do rehabilitacji i oceny jej efektów w pracach w Zespole ds. 
zastosowania ICF w procesie kompetencji zawodowych i oceny efektów rehabilitacji.  

   Imię i nazwisko: ………………………………………………………. 

 

Doświadczenie w obszarze rehabilitacji 

(tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) 

Okres zatrudnienia: data od 
(miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

Pracodawca (nazwa i adres)  

Forma zatrudnienia (umowa o 
pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) 

 

Zakres obowiązków (proszę opisać 
te obowiązki, które potwierdzają 
doświadczenie w obszarze 
rehabilitacji ) 

 

Cena za realizację zamówienia: 

1. Cena brutto za 1 godzinę pracy Eksperta: …………………………… zł; 

2. Cena brutto za 160 godziny pracy Eksperta (1x160 h) ……………………… zł. 
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Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 

2) zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

3) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

4) akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia 
określone w SIWZ; 

5) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert. 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia 
w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym 
Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*: 

1) Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko/funkcja 
………………………….. 

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………. 

2) ………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

Informacja dla Wykonawcy: 

podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub 
na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentach rejestrowych 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane do postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego 

Część I: 

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o 
udzielenie zamówienia 

 

1. Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej 

Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, 

telefon: 22 623 37 98, e-mail: ilnie@ciop.pl 

2. Tytuł zamówienia „Świadczenie usług ekspertów ds. zastosowania ICF” 

3. Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TP/ZP-6/2018 

 

Część II:  

Informacje dotyczące Wykonawcy 

A: Informacje na temat Wykonawcy: 

a) Nazwa Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..……… 

telefon: ………………………… faks ……………………………… 

e-mail: ………………………………………… 

 

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy 

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) 
upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

a) Imię i nazwisko: 
………………………………………………………………………………………………… 

b) Stanowisko/Działający jako: 
………………………………………………………………………………………..……….. 

c) telefon: ……………………………………………………. 

d) e-mail: …………………………………………………... 
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Część III: 

Oświadczenie Wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 
usług ekspertów ds. zastosowania ICF, prowadzonego przez Centralny Instytut 
Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.  

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą 

zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na 
podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE 
SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w 
niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………………………………………………. 

Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/-y, będący/e podwykonawcą/ami: ……….. 

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z 
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 

 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Część IV: 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) 

 

DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU 

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 
usług ekspertów ds. zastosowania ICF, oświadczam co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 
Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ. 

 

 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 
PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale 6 SIWZ: 

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

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

w następującym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………… 
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 
konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z 
wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający ma możliwość uzyskania 
odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 

 

 
.....................................................2018 r.              _________________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
Części 1 zamówienia 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawiam osobę 
skierowaną do realizacji zamówienia: 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….. 

Podstawa do dysponowania wskazaną osobą: ……………………………….3 

Warunek: Wykształcenie wyższe 

Wykształcenie z tytułem zawodowym 
(mgr, inż., dr, itp.) 

 

Nazwa uczelni  

Uzyskany tytuł zawodowy  

 

Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z niepełnosprawnością 
(tabelę można dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) 

Okres zatrudnienia: data od 
(miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

Pracodawca (nazwa i adres)  

Forma zatrudnienia (umowa o 
pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) 

 

Zakres obowiązków (proszę 
opisać te obowiązki, które 
potwierdzają doświadczenie w 
obszarze problematyki związanej 
z niepełnosprawnością) 

 

 

Warunek: Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w 
obszarze ICF, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu i/lub 2 
publikacjach na ten temat  

 

 

 

                                                           
3
 Jeżeli dotyczy 
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Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze 
ICF potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu  

Nazwa 1 projektu  

Pracodawca/zlecający projekt 
(nazwa i adres) 

 

Opis prac analityczno – 
koncepcyjnych w projekcie 

 

Nazwa 2 projektu  

Pracodawca/zlecający projekt 
(nazwa i adres) 

 

Opis prac analityczno – 
koncepcyjnych w projekcie 

 

 

Publikacje na temat ICF 

 

Tytuł 1 publikacji  

Tematyka i zakres publikacji  

Miejsce i rok publikacji  

Tytuł 2 publikacji  

Tematyka i zakres publikacji  

Miejsce i rok publikacji  

 

 

 

 

 

 
 
.....................................................2018 r.              ____________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
Części 2 zamówienia 

 

Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu,  przedstawiam osobę 
skierowaną do realizacji zamówienia: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….. 

Podstawa do dysponowania wskazaną osobą: ……………………………….4 

Warunek: Wykształcenie wyższe 

Wykształcenie z tytułem zawodowym 
(mgr, inż., dr, itp.) 

 

Nazwa uczelni  

Uzyskany tytuł zawodowy  

 

Doświadczenie w obszarze problematyki związanej z rehabilitacją (tabelę można 
dodatkowo powielać w zależności od potrzeb) 

Okres zatrudnienia: data od 
(miesiąc/rok) do (miesiąc/rok) 

 

Pracodawca (nazwa i adres)  

Forma zatrudnienia (umowa o 
pracę, zlecenia, o dzieło, itp.) 

 

Zakres obowiązków (proszę 
opisać te obowiązki, które 
potwierdzają doświadczenie w 
obszarze problematyki 
związanej z rehabilitacją) 

 

 

Warunek: Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w 
obszarze rehabilitacji, potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu 
i/lub 3 publikacjach na ten temat.  

 

 

 

 

                                                           
4
 Jeżeli dotyczy 
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Doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych i koncepcyjnych w obszarze 
rehabilitacji potwierdzone udziałem w co najmniej 2 projektach tego typu  

Nazwa 1 projektu  

Pracodawca/zlecający projekt 
(nazwa i adres) 

 

Opis prac analityczno – 
koncepcyjnych w projekcie 

 

Nazwa 2 projektu  

Pracodawca/zlecający projekt 
(nazwa i adres) 

 

Opis prac analityczno – 
koncepcyjnych w projekcie 

 

 

Publikacje na temat rehabilitacji 

 

Tytuł 1 publikacji  

Tematyka i zakres publikacji  

Miejsce i rok publikacji  

Tytuł 2 publikacji  

Tematyka i zakres publikacji  

Miejsce i rok publikacji  

 

 

 

 
 
.....................................................2018 r.              ____________________________ 

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

Informacja o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy Pzp 

 

Przystępując do postępowania na świadczenie usług ekspertów ds. 
zastosowania ICF, nr sprawy: TP/ZP-6/2018, 

działając w imieniu Wykonawcy: ………………………………………………………….. 

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

oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych  

 

 

........................................... 2018 r.              _________________________________ 
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 

___________________________________________________________________ 

oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w skład której wchodzą następujące podmioty:    

 

1. …………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………………………………………………… 

(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę) 

 

 

.....................................................2018 r.              ____________________________ 
Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika 
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 Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Wzór umowy  

Umowa zawarta w dniu ….............. 2018 roku w Warszawie, w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”, 
pomiędzy: 

ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem 
Badawczym, adres siedziby: 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16, instytutem 
badawczym posiadającym status państwowego instytutu badawczego, wpisanym do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod Nr KRS: 0000033480, posiadającym NIP: 525-000-82-70, 
reprezentowanym przez działających z upoważnienia Dyrektora: 

............................................................. 

............................................................. 

a 

WYKONAWCĄ: …………………………………………………………..., z siedzibą w 
…………………………, adres siedziby: ……………………………….., wpisanym do 
……….., z którego informacja /wydruk stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 
posiadającym numer NIP: ………………………………., zwanym dalej Wykonawcą, 
reprezentowanym przez: 

............................................................. 

............................................................. 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiotem niniejszej umowy, zwanym dalej „Zamówieniem", jest ……………..  

§ 2 

1. Wykonawca wykona umowę osobiście, z uwzględnieniem wskazówek 
Zamawiającego przekazanych mu w formie pisemnej a także zgodnie z 
harmonogramem, jeżeli zostanie sporządzony, w terminie 
…………………………………………… 

2. W razie zaistnienia przeszkód po stronie Zamawiającego uniemożliwiających 
Wykonawcy zachowanie terminu wskazanego w ust. 1, termin ten przesuwa się o 
czas trwania tych przeszkód co nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 
sporządzenia aneksu. O zaistnieniu przeszkód oraz o ich ustaniu Zamawiający 
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej.   

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie 
niezbędne do wykonania umowy i zobowiązuje się wykonać umowę z należytą 
starannością i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
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2. Wykonawca nie może przekazać wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, iż nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst 
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 3 pkt 3 i 
ust. 3a tej ustawy, zaś czynności objęte niniejszą umową stanowią działalność 
osobistą Wykonawcy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 
r., poz. 2032 z późn. zm.). 

4. Strony ustalają, że czasochłonność wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę wynosi …. godzin. 

5. Rzeczywistą liczbę godzin Wykonawca poda w protokole odbioru przedmiotu 
umowy, którego wzór stanowi Załącznik do niniejszej umowy.  

§ 4 

1. O ile to będzie niezbędne, Zamawiający przekaże Wykonawcy za pisemnym 
pokwitowaniem materiały, dokumenty i narzędzia ze wskazaniem tych, które 
Wykonawca ma obowiązek rozliczyć i/lub zwrócić niezwłocznie po zakończeniu 
umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za utratę oraz uszkodzenie materiałów, które otrzymał od 
Zamawiającego. O ich utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Wykonawca jest 
zobowiązany poinformować Zamawiającego niezwłocznie po zaistnieniu takich 
zdarzeń. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne*/ 
zryczałtowane* brutto w wysokości ........................... zł, słownie zł: 
………….................................................….. stanowiące iloczyn liczby godzin 
wskazanych w  § 3 ust. 4 i stawki godzinowej wynoszącej …… zł zwane dalej 
wynagrodzeniem, po przekazaniu Zamawiającemu rachunku, z zastrzeżeniem 
ust. 2-4.  

2. Jednostkowa stawka godzinowa wynikająca z podzielenia kwoty wynagrodzenia 
wskazanej w ust. 1 i liczby rzeczywiście przepracowanych godzin wykazanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego po ich 
zweryfikowaniu w protokole odbioru przedmiotu umowy nie może być niższa niż 
obowiązująca minimalna stawka godzinowa określona w obwieszczeniu Prezesa 
Rady Ministrów ogłoszonym w Monitorze Polskim. 

3. Z wynagrodzenia Wykonawcy, uwzględniając normatywne koszty uzyskania 
przychodu, Zamawiający potrąci kwoty, jakie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa jako płatnik jest zobowiązany naliczyć  i odprowadzić na 
rachunek właściwych organów i instytucji (Urząd Skarbowy, ZUS). 

4. Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wypłaca się do 15 dnia danego 
miesiąca, pod warunkiem dostarczenia przez Wykonawcę do Działu 
Finansowo-Księgowego Zamawiającego do 20-go dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc wypłaty, rachunku zawierającego potwierdzenie 
wykonania umowy i rzeczywistej liczby godzin na jej wykonanie przez 
uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Rachunek złożony po tym 
terminie będzie uwzględniony do wypłaty w następnym okresie rozliczeniowym. 
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5. Nieprawidłowo wystawiony rachunek, spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu 
usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę.  

6. Wynagrodzenie będzie zapłacone gotówką w kasie lub przelewem bankowym na 
rachunek wskazany przez Wykonawcę w złożonym rachunku. Dniem zapłaty jest 
dzień wypłaty gotówki w kasie Zamawiającego lub złożenia przez Zamawiającego 
polecenia przelewu w banku. 

§ 6 

W trakcie trwania umowy, a także po jej zakończeniu, Wykonawca  zobowiązuje 
się nie ujawniać, nie przekazywać ani też nie wykorzystywać bez pisemnej zgody 
Zamawiającego odrębnie, wyraźnie zastrzeżonych przez niego informacji 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym informacji technicznych, 
handlowych, organizacyjnych lub finansowych, które Wykonawca uzyska w związku 
z zawarciem i realizacją umowy.  

§ 7 

1. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie w razie niewykonania umowy a także 
w razie nienależytego wykonania umowy w szczególności niezgodnie ze 
wskazówkami Zamawiającego lub z harmonogramem z przyczyn leżących po 
jego stronie. W takim przypadku Wykonawca na żądanie Zamawiającego zapłaci 
karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, co nie wyłącza 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.  

2. W razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy, Zamawiający potrąci z jego 
wynagrodzenia brutto karę umowną w  wysokości 0,2% tego wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy 14 dni Zamawiający może 
rozwiązać umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia 
zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę. Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego zapłaci z tytułu rozwiązania umowy w tym trybie karę umowną w 
wysokości 30% wynagrodzenia brutto. 

3. W razie naruszenia obowiązków określonych w § 6 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia brutto.  

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych niezależnie 
od zastrzeżonych kar. 

§ 8 

1. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie. 

2. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego w 
szczególności dotyczących zlecenia. 

4. Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


