
  
  

  
  

1 

  

  

Zamawiający:  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

Plac Stanisława Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

 

    

  

  

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

    

  

Przeprowadzenie badania due diligence 

w związku z rozpoczęciem prac II kadencji Krajowej Rady Fizjoterapeutów 

 

  

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem biuro@kif.info.pl  

 

  

  

Warszawa, 2022-09-26  
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I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM  

  

1. Zamawiającym jest:  

Krajowa Izba Fizjoterapeutów 

Plac Stanisława Małachowskiego 2 

00-066 Warszawa 

REGON: 366272350 

NIP: 701-065-15-76 

e-mail: biuro@kif.info.pl  

2. Informacje dotyczące zamówienia umieszczane są na stronie internetowej 

Zamawiającego www.kif.info.pl  

3. Zamawiający jest jednostką organizacyjną samorządu, posiadającą osobowość 

prawną i działający na podstawie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz.U. z 2022 r. 

poz. 168) oraz uchwał Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów I i II kadencji, oraz uchwal 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów I i II Kadencji dostępnych na stronie internetowej 

zamawiającego www.kif.info.pl  

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA  

    

1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 

2022 r. poz. 1360) i zasadach określonych w niniejszej sekcji. 

2. Zamawiający udziela zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 

zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 

zamawiający: może prowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji 

zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert dodatkowych, albo wybrać 

ofertę najkorzystniejszą bez negocjacji.  

3. Zamawiający wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie 

podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie Krajowej Izby 

Fizjoterapeutów i w Biuletynie Informacji Publicznej.  

4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z możliwości negocjowania treści 

ofert, negocjacje dotyczyć będą wyłącznie tych elementów treści ofert, które 

podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, o których mowa w rozdziale XXIII 

niniejszej SWZ.  

http://www.kif.info.pl/
http://www.kif.info.pl/
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5. Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, którzy 

zaproszeni zostaną do negocjacji.  

6. W przypadku skorzystania z negocjacji, Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji 

wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryteria oceny ofert, w 

ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.  

7. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.  

8. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty 

złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone i którzy 

brali udział w negocjacjach, o zakończeniu negocjacji oraz zaprosi ich do składania 

ofert dodatkowych.  

9. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem 

czasu potrzebnego na przygotowanie ofert, z tym, że termin ten nie będzie krótszy niż 

5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.  

10. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę dodatkową, która zawierać będzie nowe 

propozycje w zakresie treści oferty podlegającej ocenie w ramach kryteriów oceny 

ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji.  

11. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu.  

12. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową 

zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert 

wskazanych w zaproszeniu do negocjacji.  

13. Oferta dodatkowa, która będzie mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny 

ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na 

ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu.  

14. Jeżeli Zamawiający uzna, że po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert 

złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

15. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, 

jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

  



  
  

  
  

5 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA 

OFERT CZĘŚCIOWYCH  

    

1. Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie badania due diligence w związku z 

rozpoczęciem prac II kadencji Krajowej Rady Fizjoterapeutów.  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 - Opis 

przedmiotu zamówienia.  

3. Zamówienie będzie realizowane na warunkach określonych w Załączniku nr 6 -

Projektowane postanowienia umowne - przeprowadzenie badania due diligence.  

4. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

  

Kod CPV  Opis  

79400000-8  Usługi doradcze w zakresie  

działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne  

5. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części ze względu na brak 

możliwości przeprowadzenia pełnego badania przez różnych Wykonawców.  

  

IV. ROZLICZENIA W WALUCIE OBCEJ; ZWROTU KOSZTÓW POSTĘPOWANIA; ZALICZKI 

  

1. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

  

 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

  

Termin realizacji zamówienia:  

etap I – 2 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą,  

etap II – 10 dni roboczych od dnia odbioru etapu I.  

etap III - 2 miesiące licząc od dnia złożenia zamówienia dodatkowego 

(prawo opcji). 
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VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.  

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące:  

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:  

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 

jeśli wynika to z odrębnych przepisów:  

• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż: 

1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych 00/100).  

4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

• Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:  

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co 

najmniej trzy usługi (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych) polegające na przeprowadzeniu badania due diligence, o 

wartości minimum 100 000 zł netto każda;  

b) będzie dysponował w trakcie realizacji Zamówienia co najmniej 3 (trzy) osoby 

z tytułem radcy prawnego lub adwokata, która posiada doświadczenie 

zawodowe (tj. doświadczenie zdobyte po uzyskaniu uprawnień zawodowych) 

w tworzeniu co najmniej jednego badania z zakresu due dilligence na rzecz 

podmiotu publicznego lub państwowej osoby prawnej, lub samorządu 

zawodowego; 

c) osobą z wykształceniem wyższym, która posiada doświadczenie zawodowe w 

wycenie i analizie przedsiębiorstw oraz brała bezpośredni udział w tworzeniu 

co najmniej dwóch badań z zakresu due dilligence na rzecz podmiotu, 
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będącego podmiotem publicznym lub państwowej osoby prawnej, lub 

samorządu zawodowego;  

 

Wykonawca musi dysponować wszystkimi osobami określonymi powyżej (wskazanymi w 

oświadczeniu Wykonawcy) w trakcie realizacji zamówienia. Osoby wskazane w Wykazie osób 

na potwierdzenie powyższych warunków mogą być wskazane tylko jednokrotnie w całym 

wykazie.  

  

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.  

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia.  

  

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  

  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę 

a) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

ii handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

iii którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 

46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142) lub w art. 54 ust. 1-4 

ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 463, 583 i 974), 

iv finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o 

którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
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pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym 

mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

v o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 

Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego 

przestępstwa, 

vi powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1745), 

vii przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-

307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w 

art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności 

dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, 

lub przestępstwo skarbowe, 

viii o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego; 

b) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza 

w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

c) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 
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d) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

e) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 

przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba 

że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

 

VIII.  WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH 

  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.  

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu.  

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych:  

a) oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

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

konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, 

oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – 

załącznik nr 5 do SWZ;  

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
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miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji;  

c) Wykazu usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, 

wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, 

oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające 

ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - 

wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 7 do SWZ;  

d) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór 

wykazu osób stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;  

e) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł 

(słownie: milion złotych 00/100), obowiązującą przez cały okres realizacji 

niniejszego zamówienia.  

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiając ego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w 

postępowaniu.  
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4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt.3b, 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. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3 b, zastępuje się je w całości lub 

części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania Wykonawcy.  

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:  

a) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp 

dane umożliwiające dostęp do tych środków;  

b) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść 

odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.  

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność.  

 

IX. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 

na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 

świadczenie, do realizacji którego te zdolności są wymagane.  
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3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego 

zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez 

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem wykonawcy.  

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie 

potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się 

na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie 

składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby.  

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

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 

Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w 

Rozdziale VIII SWZ.  

  

X. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA  

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo 
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do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo 

winno być załączone do oferty.  

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

oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z 

wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 

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

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

  

XI. PODWYKONAWSTWO  

  

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych zadań zamówienia.  

2. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 

podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) tych 

podwykonawców.  

  

XII. SPOSÓB KOMUNIKACJI, WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  

  

1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub 

oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki 

komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).  

2. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa się, pod 

rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują na 

adres e-mail: biuro@kif.info.pl  opatrując korespondencję tytułem: „Przeprowadzenie 

mailto:biuro@kif.info.pl
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badania due diligence w związku z rozpoczęciem prac II kadencji Krajowej Rady 

Fizjoterapeutów” 

4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji 

przyjmuje się datę ich przesłania na adres e-mail zamawiającego wskazany w punkcie 

3 powyżej.  

5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za 

pośrednictwem strony zamawiającego: www.kif.info.pl w tym również: zmiany 

terminu składania i otwarcia ofert.  

Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za adresu a-

mail wskazanego przez Wykonawcę do konkretnego wykonawcy.  

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i 

bezpośrednio na stronie www.kif.info.pl. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  

a)  w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Rafał Trąbka 

rafal.trabka@kif.info.pl  

8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się 

tytułem przedmiotowego postępowania.  

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

SWZ.  

10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 7 dni przed 

upływem terminu składania ofert.  

11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, 

przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich 

zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego 

przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  

nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający nie ma obowiązku 

udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.  

12. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg 

terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.  

  

http://www.kif.info.pl/
mailto:rafal.trabka@kif.info.pl
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XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 

DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW  

  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.  

4. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

a. oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ;  

b. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).  

5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być 

sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.  

7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na 

ofertę powinien być czytelny.  

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, 

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w 

Rozdziale XII ust. 3 SWZ. 

11. Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę składając 

zamawiającemu oświadczenie o odpowiedniej treści.  

12. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym 

przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.  



  
  

  
  

16 

13. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

  

XIV. FORMA I POSTAĆ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW  

  

1. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia i ofertę składa 

się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, lub w formie dokumentowej.  

2. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w 

celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym, 

odpowiednio oznaczonym i opatrzonym hasłem pliku. 

3. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z 

tłumaczeniem na język polski.  

4. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, 

inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci 

papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej.  

5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej, dokonuje w przypadku:  

5.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających 

umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub 

podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów 

potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

5.2. przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub 

wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;  
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5. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej może dokonać również notariusz. 

6. Przez cyfrowe odwzorowanie należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.  

12. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 

dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe 

lub inne dokumenty, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, 

zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument elektroniczny, 

przekazuje się uwierzytelniony wydruk wizualizacji treści tego dokumentu.  

14. Uwierzytelniony wydruk zawiera w szczególności identyfikator dokumentu lub datę 

wydruku, a także własnoręczny podpis odpowiednio wykonawcy, wykonawcy 

wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego 

zasoby lub podwykonawcy, potwierdzający zgodność wydruku z treścią dokumentu 

elektronicznego. 

15. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 

jej prawdziwości.  

16. Dokumenty elektroniczne w postępowaniu musza spełniać łącznie następujące 

wymagania:  

16.1. muszą być utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, 

zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

16.2. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności 

przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;  

16.3. muszą umożliwiać prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za 

pomocą wydruku;  

16.4. muszą zawierać dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści 

i kontekstu zapisanych informacji.  
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Zalecenia Zamawiającego:  

1. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 

szczególnym wskazaniem na .pdf  

2. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem 

zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików 

podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który 

wynosi max 5MB.  

3. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację 

podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików 

składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym 

PAdES.  

4. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. 

Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 

dokumentem podpisywanym.  

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować 

podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. 

osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.  

6. Zamawiający zaleca, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko za 

pośrednictwem adresu email.  

8. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.  

9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie 

każdego ze skompresowanych plików.  

10. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem 

czasu.  

11. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 

podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w 

postępowaniu.  

  

Brak zastosowania się do powyższych rekomendacji nie będzie powodować odrzucenia 

oferty Wykonawcy. Rekomendacje mają na celu ułatwienie sprawnego złożenia ofert 

przez Wykonawców.  
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XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. TERMIN OTWARCIA OFERT  

  

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 października 2022 r. do godz. 10:00 na 

adres e-mail Zamawiającego: biuro@kif.info.pl, z informacją w tytule maila: „oferta 

na przeprowadzenie badania due diligence w związku z rozpoczęciem prac II kadencji 

Krajowej Rady Fizjoterapeutów”. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2022 r.  do godz. 10:30. 

3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje o:  

a. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, 

których oferty zostały otwarte;  

b. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

  

XVI. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

  

1. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w tym postępowaniu.  

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

  

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

  

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 10 listopada 2022 roku. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert. 

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 

składania ofert.  

XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSÓBU OCENY OFERT  

  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zaoferowane w Ofercie, powinno obejmować wszystkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z obowiązującymi 

przepisami oraz warunkami wskazanymi w SWZ i załącznikach realizacji przedmiotu 

zamówienia. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek 

części zamówienia i nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie 

mailto:biuro@kif.info.pl
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przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w 

szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.  

2. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikającego wprost z Umowy oraz SWZ, jak również 

koszty w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

3. Poza przypadkami wskazanymi w Umowie, Cena nie będzie podlegała waloryzacji.  

4. Cenę oferty należy podać w polskich złotych. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania 

się z Wykonawcą w innej walucie niż PLN. Cenę oferty należy podać z dokładnością do 

drugiego miejsca po przecinku (z dokładnością do 1 grosza) – przy czym końcówki 

poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do pełnego 

grosza.  

5. Cena podana w „Formularzu oferty” powinna być określona cyfrowo i słownie z 

wyszczególnieniem kwoty brutto, kwoty niezawierającej podatku VAT (netto) oraz 

stawki i kwoty podatku VAT określonej zgodnie z obowiązującymi na dzień składania 

ofert przepisami prawa.  

6. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie regulacjami prawnymi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności dla 

towarów i usług wymienionych w Załączniku nr 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz.U z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.).  

8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dla celów 

zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.  

9. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

Zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą 

wykonawcy, będzie miała zastosowanie.  



  
  

  
  

21 

10. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od 

zastosowanych rozwiązań.  

11. Formularz Ofertowy stanowi załącznik nr 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagą:  

  

Cena całkowita zamówienia (CC) – waga 100%  

  

1. W ramach kryterium „cena całkowita zamówienia - CC” (85 pkt.) ocenie zostanie 

poddana:  

a) cena brutto za realizację zakresu zamówienia (opisanego w Załączniku nr 1 - Opisie 

przedmiotu zamówienia) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Ocena zostanie 

dokonana w oparciu o treść formularza ofertowego.  

 

Liczba punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem:  

  

𝐶𝐶1𝑛𝑛 

𝐶𝐶   

gdzie:  

C1 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „cena 

zamówienia”.  

C1b – oznacza najniższą cenę brutto oferty zaproponowaną w ofertach podlegających 

badaniu  

C1n – oznacza cenę brutto zaproponowaną w ofercie badanej.  

  

b) cena brutto za realizację prawa opcji  – 15 punktów  

Ocenie zostanie poddana cenę brutto za realizację prawa opcji. Cena brutto za realizację 

prawa opcji zostanie wyliczona jako iloraz stawki godzinowej brutto za realizację prawa 

opcji, opisanego w OPZ oraz 50 godzin roboczych. Punkty zostaną przyznane według 

wzoru:  

  

𝐶𝐶2𝑛𝑛 

𝐶𝐶   

 gdzie:  

 C2  –  oznacza  liczbę  punktów  przyznanych  badanej  ofercie   

C2n – oznacza najniższą cenę brutto za realizację prawa opcji zaproponowaną w ofertach 

podlegających badaniu  
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C2b – oznacza cenę brutto za realizację prawa opcji zaproponowaną w ofercie badanej.  

   
  

  

Łącznie wykonawca może otrzymać w kryterium „Cena całkowita” 100  

punktów, w tym:  

• cena brutto za realizację zakresu zamówienia – 85 punktów  

• cena brutto za realizację prawa opcji – 15 punktów  

  

  

𝑪𝑪𝑪𝑪=𝑪𝑪𝑪𝑪+𝑪𝑪𝑪𝑪  
  

 

2. Punktacja przyznawana ofertom w w/w kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku.  

3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 

tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 

cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 

określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty 

dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w złożonych ofertach.  

4. Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać to 100 pkt.  

  

XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

  

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.  

  

XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY  

  

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  
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3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem 

umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

  

XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ  

  

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Fizjoterapeutów.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z SWZ czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;  

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie SWZ.  

3. Odwołanie wnosi się w terminie:  

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia. 

4. Odwołanie zostanie rozpatrzone na podstawie przedłożonych dokumentów w 

terminie 7 dni od dnia jego wniesienia.  

5. Od rozstrzygnięcia Prezesa Krajowej Izby Fizjoterapeutów nie przysługują dalsze 

środki ochrony prawnej.  

 

XXII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  

Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 - 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

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

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 

że:  
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1. Krajowa Izba Fizjoterapeutów z siedzibą w Warszawie (00-066 Warszawa) pl. 

Stanisława Małachowskiego 2, posiadająca numer REGON 366272350, numer 

identyfikacji podatkowej (NIP) 7010651576. 

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych 

możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną 

Pisarzewska za pośrednictwem adresu e-mail: iod@kif.info.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego dotyczy 

przedmiotowa dokumentacja.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; konsekwencją niepodania określonych danych będzie brak możliwości 

oceny oferty.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

7. Posiada Pani/Pan:  

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących. Zgodnie z art. 75 PZP w przypadku korzystania przez osobę, której dane 

osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w 

art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem 

wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;  

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.  

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia;  

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania 

danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

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

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

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

10. Jako Zamawiający przetwarzamy dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym 

rozpowszechnianiem.  

11. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu 

umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale XXI, 

do upływu terminu na ich wniesienie.  

12. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 

1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w 

protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia 

postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, 

chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.  

13. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do 

sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 

rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania 

oraz jego załączników.  

14. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie 

www.kif.info.pl, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w 

drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.  

 

XXIII ZAŁĄCZNIKI DO POSTĘPOWANIA  

  

1. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia  



  
  

  
  

26 

2. Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy  

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu  

4. Załącznik nr 4 - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy  

5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej  

6. Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy wraz z załącznikami  

7. Załącznik nr 7 - Wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot 

zamówienia  

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

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie dotyczące usług/dostaw/robót budowlanych jakie 

wykonają poszczególni Wykonawcy  

  

  


