…………………………………………………………
(pieczęć Zamawiającego)
Numer postępowania: ZP US/03/2018
Zamawiający:
Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
Adres: ul. 11-go Listopada 1, 42-500 Będzin
tel. + 48 (32) 296 21 31 lub (32) 296 21 30, faks + 48 (32) 267 41 98
Strona internetowa: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl
E-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl
NIP: 625-14-32-800
REGON: 003448244
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 30.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750 000 euro, prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)
na realizację zamówienia pn.:
Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób
CPV: 85.00.00.00-9; 85.31.20.00-9; 85.31.21.00-0; 98.51.30.00-2

Będzin, dnia 03.12.2018 r.

ROZDZIAŁ I
INFORMACJE WSTĘPNE
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiającym jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
Adres: ul. 11-go Listopada 1, 42-500 Będzin
tel. + 48 (32) 296 21 31 lub (32) 296 21 30, faks + 48 (32) 267 41 98
Strona internetowa: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl
E-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl
NIP: 625-14-32-800
REGON: 003448244
Godziny urzędowania: od 7 30 do 15 30.
2. Numer postępowania
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu (zwane dalej
Ogłoszeniem) oznaczone jest znakiem ZP US/03/2018. Wykonawcy we wszelkich
kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak.
3. Informacje uzupełniające
1) Ilekroć w niniejszym Ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie „ustawa” bez bliższego
określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
2) W sprawach nienormowanych niniejszym Ogłoszeniem ma zastosowanie ustawa
wraz z aktami wykonawczymi, a także:
a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077),
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1025 ze zm.),
c) ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
4. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w niniejszym postępowaniu.
5. Niniejsze Ogłoszenie można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej
Zamawiającego: bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl lub w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 40.
6. Zamawiający - w uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo zmiany
i/lub uzupełnienia treści niniejszego Ogłoszenia. Zmiana i/lub uzupełnienie
Ogłoszenia może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany i/lub uzupełnienia Ogłoszenia,
informacja o przedmiotowej/-ym zmianie/uzupełnieniu zostanie zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiana ta będzie dla wszystkich
Wykonawców wiążąca.
7. Wykonawca składając swoją ofertę w niniejszym postępowaniu akceptuje w całości
i bez ograniczeń wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia
wraz ze wszystkim zasadami jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie
niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki świadczenia usługi,
od których niniejszym odstępuje.
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ROZDZIAŁ II
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW,
OPIS
SPOSOBU
UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ
DOTYCZĄCYCH OGŁOSZENIA, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB ZE STRONY
ZAMAWIAJĄCEGO
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA
SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 niniejszego Rozdziału, Zamawiający
dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2188), osobiście, za pośrednictwem
posłańca, faksu - pod nr: (32) 267 41 98 lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) - adres e-mail:
sekretariat@mops.bedzin.pl.
3. Wszelką korespondencję Wykonawcy mają obowiązek kierować na Zamawiającego
wraz z oznaczeniem numeru niniejszego postępowania, to jest ZP US/03/2018.
4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, bądź do udzielenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń,
dokumentów
lub
pełnomocnictw,
oświadczenia,
dokumenty
lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/poprawić) w formie wskazanej
przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym
ze stosownych przepisów. Postanowienia ust. 8 niniejszego Rozdziału stosuje się
odpowiednio.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt
ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez
Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer
faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia zostało mu doręczone w sposób umożliwiający
zapoznanie się z treścią tego pisma.
6. Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie
internetowej bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej, bądź o unieważnieniu postępowania,
Zamawiający zamieści na stronie internetowej pod następującym adresem:
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl.
8. Zamawiający ustala sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
z zachowaniem formy pisemnej. Jednakże Zamawiający informuje, iż dopuszcza składanie
w formie faksu lub drogą elektroniczną następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści niniejszego Ogłoszenia,
2) modyfikacje treści niniejszego Ogłoszenia,
3) wniosek Zamawiającego o wyjaśnienie treści oferty,
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4) wniosek Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące oświadczeń i dokumentów
wymaganych w niniejszym postępowaniu,
5) wezwanie Wykonawców o uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń i dokumentów
wymaganych w niniejszym postępowaniu,
6) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ
na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy,
7) informacja o poprawieniu oczywistych omyłek pisarskich oraz oczywistych omyłek
rachunkowych,
8) informacje o poprawieniu innych omyłek polegających na niezgodności oferty
z niniejszym Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty,
9) oświadczenie Wykonawcy w kwestii wyrażenia zgody na poprawienie innych omyłek
polegających na niezgodności oferty z niniejszym Ogłoszeniem, niepowodujących
istotnych zmian w treści oferty,
10) wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
oraz odpowiedź Wykonawcy,
11) oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą,
12) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali
z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
13) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
Ogłoszenia, kierując swoje zapytania w formie pisemnej na adres: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1, 42-500 Będzin.
Zapytania mogą być składane faksem pod nr: (32) (32) 267 41 98 lub drogą elektroniczną
na adres e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl .
10. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia wpłynął po upływie terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału lub dotyczy wcześniej
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień, albo pozostawić
ten wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg
terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału.
12. Niniejsze Ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej pod adresem:
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl. Wszelkie zmiany treści niniejszego
Ogłoszenia, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści niniejszego
Ogłoszenia, Zamawiający zamieszczać będzie także pod adresem internetowym
wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
13. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia treści niniejszego Ogłoszenia.
14. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu są:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Aleksandra Targosz tel. + 48 (32) 296 21 37, faks: (32) 267 41 98, e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530;
2) w sprawach dotyczących procedury: Ewelina Sytniewska - tel. + 48 (32) 296 21 34,
faks: (32) 267 41 98, e-mail: sekretariat@mops.bedzin.pl - w dniach od poniedziałku do
piątku w godzinach od 730 do 1530.

4

ROZDZIAŁ III
PODSTAWA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 750 000 euro dotyczy zamówienia na usługi społeczne
i jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy.
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia na usługi społeczne są usługi wymienione
w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE (opisane jako usługi opisane jako usługi
zdrowotne, społeczne i pokrewne).
3. W celu udzielenia niniejszego zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny
i niedyskryminujący, w niniejszym postępowaniu Zamawiający stosował będzie również
zapisy ustawy inne niż określone w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy. Zapisy ustawy inne
niż określone w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy, które mają zastosowanie do niniejszego
postępowania są przywołane lub wskazane w treści niniejszego Ogłoszenia
oraz załączników do niniejszego Ogłoszenia. Pozostałe zapisy ustawy, które nie zostały
przywołane lub wskazane przez Zamawiającego w treści niniejszego Ogłoszenia nie mają
zastosowania do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
z wyjątkiem przypadków, gdy konieczność stosowania przepisów ustawy dotyczy
wszystkich zamówień publicznych bez względu na ich rodzaj i wartość (np. przepisy
dotyczące szacowania wartości zamówienia).
ROZDZIAŁ IV
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - USŁUGA SPOŁECZNA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób
wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi
na podstawie ustawy oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Rozdziale
Ogłoszenia. Przedmiotowa usługa jest usługą społeczną, a jej wartość jest mniejsza
niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy, to jest nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 750.000 euro. Mając na uwadze powyższe, do niniejszego
postępowania ma zastosowanie art. 138o ustawy. Przedmiot niniejszego zamówienia
obejmuje trzy zadania (części) zamówienia, na które składają się:
1) Zadanie nr 1 (część nr 1 zamówienia) - świadczenie usług opiekuńczo gospodarczych dla osób dorosłych wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób,
obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie
kontaktów z otoczeniem. Przewidywana ilość godzin do wykonania - maksymalnie
3.500 godzin zegarowych miesięcznie, to jest 42.000 godzin zegarowych w skali
12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 niniejszego Rozdziału, przy czym
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia maksymalnej liczby godzin.
Wskazane liczby godzin usług są bowiem zakresem szacunkowym. Rzeczywista ilość
godzin usług będzie wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznego wymiaru godzin
wykonywanych usług - w ramach kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, dlatego też podane dane ilościowe nie są wiążące
dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy natomiast wiążące są kwoty ceny jednostkowej.
2) Zadanie nr 2 (część nr 2 zamówienia) - świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z wyłączeniem
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób - przewidywana ilość godzin
do wykonania - maksymalnie 400 godzin zegarowych miesięcznie, to jest 4.800
godzin zegarowych w skali 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
niniejszego Rozdziału, przy czym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia
maksymalnej liczby godzin. Wskazane liczby godzin usług są bowiem zakresem
szacunkowym. Rzeczywista ilość godzin usług będzie wynikała z aktualnych potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznego
wymiaru godzin wykonywanych usług - w ramach kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też podane dane
ilościowe nie są wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy natomiast wiążące są
kwoty ceny jednostkowej.
3) Zadanie nr 3 (część nr 3 zamówienia) - świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób - przewidywana ilość godzin
do wykonania - maksymalnie 160 godzin zegarowych miesięcznie, to jest 1.920
godzin zegarowych w skali 12 miesięcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5
niniejszego Rozdziału, przy czym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia
maksymalnej liczby godzin. Wskazane liczby godzin usług są bowiem zakresem
szacunkowym. Rzeczywista ilość godzin usług będzie wynikała z aktualnych potrzeb
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznego
wymiaru godzin wykonywanych usług - w ramach kwoty, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też podane dane
ilościowe nie są wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy natomiast wiążące są
kwoty ceny jednostkowej.
2. Do zadań Wykonawcy w zakresie usług opiekuńczo - gospodarczych, o których mowa
ust. 1 pkt 1 niniejszego Rozdziału, należy w szczególności:
1) świadczenie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie
usług gospodarczych, a w tym:
a) pomoc w zakupie odzieży i obuwia oraz zapewnienie artykułów spożywczych
i artykułów przemysłowych niezbędnych do egzystencji klienta,
b) utrzymanie w czystości otoczenia klienta, w tym dokonywanie bieżących
porządków w używanej przez klienta części mieszkania,
c) pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży klienta,
d) zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej raz dziennie posiłku gorącego,
e) utrzymanie w czystości sprzętu gospodarczego służącego klientowi,
f) palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
g) utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych;
2) opieka higieniczna, a w tym:
a) pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu,
myciu i kąpaniu, jedzeniu (karmienie, o ile stan zdrowie wymaga takiej
czynności),
b) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w tym zmiana pampersów
i toaleta w łóżku,
c) przesłanie łóżka, zmiana bielizny osobistej i pościelowej,
d) zamawianie wizyt lekarskich;
3) Zalecana przez lekarza pielęgnacja, a w tym:
a) zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń,
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b) podawanie leków;
4) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w tym:
a) organizacja czasu wolnego,
b) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, dostarczanie prasy, książek,
c) organizowanie kontaktów sąsiedzkich,
d) zachęcanie do wykonywania różnych drobnych prac ręcznych,
e) wyprowadzanie na spacery,
f) terminowe załatwianie spraw urzędowych.
5) Rozliczenie środków finansowych klienta pozostających w dyspozycji osoby
świadczącej usługi, w tym prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się
z klientami z wydanych pieniędzy.
3. Do zadań Wykonawcy w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, o których mowa ust. 1 pkt 2 niniejszego
Rozdziału, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, należy w szczególności:
1) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu
w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(test jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.):
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji
ruchowej, bądź fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologicznopedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, a w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich oraz badań
diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc
w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów
ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi
i umiejętności społecznych oraz wspieranie - także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
• samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych
i porządkowych, w tym umiejętność utrzymywania i prowadzenia domu,
• dbałość o higienę i wygląd,
• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki
i pracy oraz ze społecznością lokalną,
• wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
• korzystanie z usług różnych instytucji;
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b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo
specjalistyczne,
• interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny,
której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych
usług,
• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby
chorującej, niepełnosprawnej;
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
• w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
• w wypełnianiu dokumentów urzędowych.
4. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
o których mowa ust. 1 pkt 3 niniejszego Rozdziału, przysługujących na podstawie
przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, obejmuje w szczególności następujące
czynności:
1) uczenie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia,
w tym zwłaszcza:
a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych
i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi
i umiejętności społecznych oraz wspieranie - także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
• samoobsługa,
zwłaszcza
wykonywanie
czynności
gospodarczych
i porządkowych, w tym umiejętność utrzymywania i prowadzenia domu,
• dbałość o higienę i wygląd,
• utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki
i pracy oraz ze społecznością lokalną,
• wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
• korzystanie z usług różnych instytucji;
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
• pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo
specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy
terapeutyczne,
• ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
• doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny,
której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych
usług,
• kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
• współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby
chorującej, niepełnosprawnej,
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: w uzyskaniu świadczeń
socjalnych, emerytalno - rentowych, wypełnianiu dokumentów urzędowych;
c) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
• w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia
lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach
warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej,
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środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji
społecznej, klubach pracy,
• w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
• w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie
w kontaktach z pracodawcą,
• w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy
lub jej braku;
d) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
• nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
• pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
• zwiększenie
umiejętności
gospodarowania
własnym
budżetem
oraz usamodzielnianie finansowe;
2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich oraz badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych ich stosowania,
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych,
a także w utrzymaniu higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (test jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1510 ze zm.):
1) prowadzona zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu
rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
2) obejmująca współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno pedagogicznego i edukacyjno - terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;
4) pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier
architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomocy z sąsiadami
i gospodarzem domu;
5) Zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno - wychowawczych, w wyjątkowych
przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć,
o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia
psychicznego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1878).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin przedmiotu niniejszego
zamówienia w zależności od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym 2019
oraz w zależności od potrzeb wynikających ze zmiennej liczby osób kwalifikujących się
do danego rodzaju usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, o których mowa
w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału. Postanowienia ust. 24 niniejszego Rozdziału
stosuje się odpowiednio. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin, Wykonawcy
będzie przysługiwać wyłącznie wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi
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i nie będzie on zgłaszać roszczeń co do realizacji pozostałej części zmówienia.
Minimalny wymiar godzin świadczonych usług w pełnym okresie realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia wynosi:
1) 29.400 godziny - w przypadku Zadania nr 1 (części nr 1 zamówienia) określonego
w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 niniejszego Rozdziału,
2) 3.360 godzin - w przypadku Zadania nr 2 (części nr 2 zamówienia) określonego
w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 niniejszego Rozdziału,
3) 1.344 godzin - w przypadku Zadania nr 3 (części nr 3 zamówienia) określonego
w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 niniejszego Rozdziału.
6. Usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4
niniejszego Rozdziału, mogą być świadczone w dni robocze, w dni świąteczne i wolne
od pracy oraz w porze nocnej obejmującej godziny 22 00 do godziny 6 00 w miejscu
zamieszkania lub czasowego pobytu osoby, której przyznano pomoc w zakresie
przedmiotowych usług.
7. Wykonawca zapewni świadczenie usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia:
1) o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 niniejszego Rozdziału - przez osoby zdolne
do wykonania zamówienia, przy czym każda z tych osób winna spełniać łącznie niżej
wymienione warunki:
a) posiadanie dyplomu zawodowego uprawniającego do posługiwania się tytułem
opiekunki środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta
medycznego, pielęgniarki, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego,
opiekuna
w
domu
pomocy
społecznej
(standard
optymalny),
bądź ukończone szkolenie (kurs) siostry PCK lub ukończone szkolenie (kurs)
dla opiekunów środowiskowych lub ukończone szkolenie (kurs) opiekuna osoby
starszej lub ukończone szkolenie (kurs) w zakresie świadczenia usług
opiekuńczych, przy czym Zamawiający wymaga, by wymiar każdego
z ukończonych szkoleń (kursów) wynosił co najmniej 30 godzin lekcyjnych
(standard minimalny),
b) posiadanie
udokumentowanej
co
najmniej
półrocznej
praktyki
(w tym wolontarystycznej) lub co najmniej półrocznego stażu pracy
w świadczeniu usług opiekuńczo - gospodarczych - odbytych w jednostkach
świadczących usługi opiekuńczo - gospodarcze, w środowisku zamieszkania
lub w ośrodkach wsparcia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych,
w domach pomocy społecznej, rodzinnych domach pomocy, hospicjach, itp.;
2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 niniejszego Rozdziału - przez osoby zdolne
do wykonania zamówienia, to jest posiadające kwalifikacje zawodowe, niezbędne
do wykonania zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zmianą z dnia 6 lipca 2006 r., Dz. U. Nr 134,
poz. 943), w tym w szczególności przez osoby posiadające: odpowiednie kwalifikacje
do wykonywania zawodu psychologa, odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
zawodu pedagoga, odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty
w zakresie rehabilitacji medycznej;
3) o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 niniejszego Rozdziału - przez osoby zdolne
do wykonania zamówienia, to jest posiadające kwalifikacje zawodowe, niezbędne
do wykonania zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zmianą z dnia 6 lipca 2006 r., Dz. U. Nr 134,
poz. 943), w szczególności:
a) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa,
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oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek szpitalu psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi lub placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji. Ponadto osoba musi posiadać
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług;
b) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga
oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek szpitalu psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi lub placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji. Ponadto osoba musi posiadać
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług;
c) osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki
psychiatrycznej oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących
jednostek - szpitalu psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi lub placówce terapii lub
placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub
upośledzeniem umysłowym lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji. Ponadto osoba musi posiadać
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności
społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług.
8. W celu zapewnienia należytego świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału. Wykonawca
zobowiązany będzie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia do zatrudniania
osób (opiekunek/opiekunów) w takiej liczbie, aby indywidualny wymiar czasu
ich pracy nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych
w Kodeksie pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, z których każda:
1) biegle posługuje się językiem polskim - biegłe posługiwanie się językiem polskim
przez osobę świadczącą przedmiotową usługę rozumiane jest jako sprawne
i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia, z osobami z ich otoczenia, personelem
medycznym i pracownikami pomocy społecznej, a także jako umiejętność
prowadzenia w języku polskim wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu niniejszego zamówienia,
2) spełnia łącznie następujące warunki:
a) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy,
b) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania pracy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,
c) posiada książeczkę zdrowia do celów sanitarno - epidemiologicznych,
d) jest sprawna fizycznie i zdolna do wykonywania prac fizycznych oraz posiada
psychiczne (intelektualne) predyspozycje do wykonywania prac objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia,
e) posiada umiejętność utrzymywania kontaktów interpersonalnych,
f) jest w wieku przedemerytalnym (zatrudnienie osoby w wieku emerytalnym
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możliwe jest tylko w wyjątkowych przypadkach).
9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób wykonujących wszelkie
czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia przez cały okres
realizacji umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić w to miejsce innego
pracownika. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawcy. Szczegółowe zasady
dokumentowania zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz
kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu
sankcje określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7
do niniejszego Ogłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest do zawierania z osobami
wykonującymi wszelkie czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia
przez cały okres realizacji umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia
pisemnych umów o pracę, zawierających postanowienia dotyczące zakresu ich
obowiązków, a także zapewnienia kadrze świadczącej usługi objęte przedmiotem
niniejszego zamówienia:
1) odpowiednich warunków pracy i motywacji do jej świadczenia, w tym:
a) zabezpieczenia odzieży ochronnej, fartuchów rękawiczek jednorazowych
i środków higienicznych do mycia rąk (zamiennie: ekwiwalent),
b) zabezpieczenia zwrotu kosztów przejazdu pomiędzy miejscami wykonywania
czynności zawodowych (zamiennie: ryczałt) - w przypadku braku możliwości
zapewnienia dojazdu środkami transportu pozostającymi w dyspozycji
Wykonawcy (realizatora usług),
c) zabezpieczenia możliwości kontaktu telefonicznego i pokrycia kosztów usług
telekomunikacyjnych związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych
(zamiennie: ryczałt, ekwiwalent),
2) dostępu do informacji na temat zagrożeń i ryzyk związanych z wykonywaniem pracy,
3) systematycznych szkoleń i doradztwa uaktualniających oraz podnoszących wiedzę
i umiejętności.
10. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) zapewnienia nieprzerwanego i właściwego pod względem jakości procesu
świadczenia usług, przez 7 dni w tygodniu - postanowienia ust. 6 niniejszego
Rozdziału stosuje się odpowiednio,
2) bezwarunkowego przyjęcia zlecenia świadczenia usług każdej osobie,
której Zamawiający przyznał pomoc w formie usług opiekuńczych - postanowienia
ust. 15 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio,
3) podjęcia świadczenia usług opiekuńczych u wskazanej przez Zamawiającego osoby
niezwłocznie od chwili otrzymania zlecenia oraz świadczenia usług w wymiarze
i zakresie określonym przez Zamawiającego, a także niezwłocznego zorganizowania
zastępstwa w przypadku braku możliwości świadczenia usług przez osobę
dotychczas ją wykonującą,
4) zapewnienia organizacji usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
w sposób adekwatny do zapotrzebowania, w szczególności poprzez realizację
konkretnych czynności opiekuńczych o określonych porach dnia,
5) natychmiastowego i każdorazowego poinformowania pisemnie Zamawiającego
o przyczynie niewykonania usługi (np. z uwagi na pobyt osoby objętej usługami
w szpitalu, rezygnację z usług opiekuńczych, itp.),
6) wyposażenia kadry świadczącej usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia
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w legitymację służbową, uprawniającą do obsługi spraw osoby objętej
przedmiotowymi usługami poza kolejnością w przychodniach lekarskich, aptekach,
itp.,
7) dokumentowania procesu świadczenia usług objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia, w szczególności poprzez:
1) karty czasu pracy osób świadczących przedmiotowe usługi,
2) prawidłowo prowadzoną dokumentację operacji finansowych,
8) regularnego monitorowania świadczonych usług.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranność w wyborze pracowników,
przy pomocy których będzie świadczył usługi objęte przedmiotem niniejszego
zamówienia wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału oraz prawidłowość
wykonywanych przez nie czynności i obowiązków w zakresie przyporządkowanym
do danej usługi oraz zobowiązany jest do sprawowania codziennej kontroli
i codziennego nadzoru nad pracownikami świadczącymi usługi objęte przedmiotem
niniejszego zamówienia na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
12. Wykonawca otrzyma od pracownika Zamawiającego kopię decyzji administracyjnej,
zgodnie z którą obejmie klienta zindywidualizowanym zakresem usług określonym
przez Zamawiającego w czasookresach i wymiarze godzin wskazanych w przedmiotowej
w decyzji administracyjnej.
13. Za datę rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz klientów uważa się datę określoną
w decyzji administracyjnej.
14. Dopuszcza się możliwość rozpoczęcia świadczenia usług przed wydaniem decyzji
administracyjnej - na wniosek Zamawiającego, to jest zgłoszenie ustne, telefoniczne lub
faksem. Decyzja w takim przypadku zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie.
Dopuszcza się również możliwość ustnego, telefonicznego lub faksem zgłoszenia zmiany
ilości godzin świadczonych usług o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego
Rozdziału, objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, określonych w decyzji
administracyjnej, co następnie zostanie potwierdzone nową decyzją administracyjną
dostarczoną niezwłocznie Wykonawcy.
15. Wykonawca zobowiązany jest objąć klienta usługą objętą przedmiotem niniejszego
zamówienia, wymienioną w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 6 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
Za datę zakończenia świadczenia usług na rzecz klienta uważa się datę określoną
w decyzji administracyjnej.
16. Opłata za usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia wymienione w ust. 1, 2, 3
i 4 niniejszego Rozdziału jest wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc w tej formie
lub jej opiekuna, bezpośrednio do Wykonawcy. Zamawiający wykonując przedmiot
niniejszego zamówienia nie będzie dochodził należności z tytułu wykonanych usług
od osoby uzyskującej pomoc lub jej opiekuna, gdyż dochodzenie należności z tytułu
wykonanych usług od osoby uzyskującej pomoc lub jej opiekuna należy do obowiązków
Wykonawcy.
17. Wykonawca zobowiązuje prowadzić współpracę z pracownikami socjalnymi oraz innymi
upoważnionymi pracownikami Zamawiającego. Przez współpracę rozumie się wymianę
informacji dotyczącą osób i rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Będzinie i korzystających ze wsparcia objętego przedmiotem niniejszego
zamówienia wymienionego w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom, dla których świadczone są usługi
przez Wykonawcę, w tym w szczególności przez osoby, przy pomocy których
Wykonawca realizuje zamówienie.
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18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
w trakcie wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienia
wymienionych w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału.
19. Pracownik realizujący usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia zobowiązany
jest do:
1) świadczenia usług sumiennie i starannie, w wymiarze i zakresie określonym przez
Zamawiającego,
2) stosowania zasady wspomagania osoby objętej usługami w wykonywaniu czynności,
aktywizowania jej (a nie wyręczania),
3) zachowania pełnej tajemnicy służbowej w zakresie wszystkich informacji
jakie uzyskali w trakcie wykonywania obowiązków na temat osoby objętej usługami,
a w szczególności nieujawniania osobom trzecim danych personalnych tych osób,
ich sytuacji rodzinnej, materialnej i zdrowotnej, a także danych personalnych
informacji dotyczących sytuacji życiowej i materialnej oraz stanu zdrowia osób
stanowiących najbliższe otoczenie osoby objętej usługami oraz przestrzegania
przepisów 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
4) dbałości o dobro osoby objętej usługami, w tym o jej bezpieczeństwo oraz o mienie,
w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wprowadzania nieupoważnionych
osób trzecich do jej mieszkania, a także nieudostępniania osobom trzecim
powierzonych jej kluczy do mieszkania,
5) wykonywania usług z poszanowaniem życzeń osób, na rzecz których sprawowane
są usługi, przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z osobą objętą
usługami oraz osobami z jej najbliższego otoczenia, w tym stosowania zwrotów
grzecznościowych, o ile osoby te nie wyraziły woli zwracania się do nich w inny
sposób,
6) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
a także przepisów przeciwpożarowych,
7) posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków służbowych legitymacji
służbowej oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
8) niezwłocznego informowania swojego przełożonego o:
a) braku możliwości stawienia się do pracy i świadczenia usług (np. z powodu
choroby),
b) braku możliwości wejścia do mieszkania osoby objętej usługami,
c) konieczności czasowego zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług
ze względu na specyficzną sytuację osoby objętej usługami (np. pobyt w szpitalu,
wyjazd, sprawowanie opieki przez inną osobę),
d) wszelkich niepokojących sygnałach dotyczących osoby objętej usługami,
a także o zauważonych usterkach oraz awariach urządzeń i instalacji domowych,
9) rzetelnego i terminowego rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od osoby objętej
usługami z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept
lub opłacenie rachunków (rozliczenie w tym samym dniu na podstawie paragonów
lub potwierdzeń zapłaty),
10) nieobarczania osoby objętej usługami osobistymi problemami, w tym przestrzegania
zasady nie pożyczania od niej środków pieniężnych,
11) szanowania woli osoby objętej usługami w zakresie sposobu wykonywania
konkretnych czynności usługowych, jeśli nie kolidują one z ogólnie przyjętymi
normami i obecnymi standardami życia,
14

12) dokumentowania wykonania czynności opiekuńczych,
13) współpracy z pracownikiem socjalnym i pielęgniarką środowiskową
przy opracowaniu i realizacji indywidualnego planu pracy z osobą objętą usługami,
14) przestrzegania drogi służbowej przy załatwianiu wszelkich spraw związanych
z wykonywaną pracą,
15) ustawicznego podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności w wykonywanym
zawodzie.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją usług objętych
przedmiotem niniejszego zamówienia oraz pozostałych zobowiązań wynikających
z umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, w tym do prowadzenia
oraz udostępniania Zamawiającemu, bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego
wszelkiej dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy
w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia, w tym dokumentacji potwierdzającej
zatrudnienie wszystkich pracowników wykonujących przedmiot niniejszego zamówienia
na podstawie umowy o pracę na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
21. Usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, wymienione w ust. 1, 2, 3 i 4
niniejszego Rozdziału, świadczone są zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50 ust. 1, 2,
3, 4, 5 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1598 ze zm.) oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, jeżeli odrębne
przepisy mają zastosowanie do świadczenia usług danego rodzaju.
22. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, to jest ofert przewidujących
odmienny niż określony przez Zamawiającego sposób wykonania niniejszego
zamówienia publicznego, wobec czego Zamawiający nie określa warunków, o których
mowa w art. 36 ust. 2 pkt 4 ustawy.
23. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda z usług wymienionych
w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4 niniejszego Rozdziału jest wyodrębnioną częścią zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane przez
Wykonawcę części zamówienia (zadania), to jest na jedną, dwie lub trzy części
niniejszego zamówienia (na jedno, dwa lub trzy zadania).
24. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia,
to jest zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy:
1) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
2) dotychczasowemu Wykonawcy usług objętych przedmiotem niniejszego
zamówienia podstawowego,
3) stanowiących:
1) nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku usług
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1
oraz ust. 2 niniejszego Rozdziału,
2) nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku usług
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2
oraz ust. 3 niniejszego Rozdziału,
3) nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku usług
objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3
oraz ust. 4 niniejszego Rozdziału,
4) pod warunkiem, że łączna wartość udzielonych zamówień nie przekroczy wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.
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W takim przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować będzie w drodze
zmiany umowy w sprawie udzielenia zamówienia, przy czym cena za godzinę
świadczenia tych usług nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej
z Wykonawcą na podstawie złożonej oferty do niniejszego postępowania.
Zamawiający informuje, że całkowita wartość przedmiotowego zamówienia została
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości, to jest dodana do wartości zamówienia
podstawowego.
25. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego
zamówienia.
26. Wszystkie ustalenia dotyczące dat i godzin stosowanych dla potrzeb niniejszego
postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby
Zamawiającego.
27. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia.
28. Zamawiający żąda:
1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom,
2) podania przez Wykonawcę w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby
Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób
trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę wyrządzoną
Zamawiającemu, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
29. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części niniejszego zamówienia, wobec czego Zamawiający nie dokonuje
takiego zastrzeżenia, zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy.
30. We Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV), o którym mowa w art. 30
ust. 7 ustawy, usługa objęta przedmiotem niniejszego zamówienia oznaczona jest
kodami:
1) 85.00.00.00-9 o nazwie usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej,
2) 85.31.20.00-9 o nazwie usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc
noclegowych,
3) 85.31.21.00-0 o nazwie usługi opieki dziennej,
4) 98.51.30.00-2 o nazwie usługi siły roboczej dla gospodarstw domowych.
31. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, wobec czego Zamawiający
nie określa wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 7 ustawy.
32. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, wobec czego Zamawiający
nie określa wymagań, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 2 ustawy.
33. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
34. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
nie przeprowadził dialogu technicznego.
35. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących
aspektów gospodarczych, środowiskowych, społecznych, związanych z innowacyjnością
lub zatrudnieniem, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.
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36. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a
ustawy, ponieważ kryterium ceny nie stanowi jedynego kryterium oceny ofert
w niniejszym postępowaniu, a wartość kryterium ceny nie przekracza 60 %.
37. Zamawiający nie określa wymogu lub możliwości złożenia ofert w niniejszym
postępowaniu w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych do oferty, o którym mowa w art. 10a ust. 2 ustawy.
ROZDZIAŁ V
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin wykonania zamówienia:
1) rozpoczęcie: po zawarciu umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia
publicznego,
2) zakończenie: do 31 grudnia 2019 roku.
ROZDZIAŁ VI
PODSTAWY
WYKLUCZENIA
Z
POSTĘPOWANIA
O
UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, A TAKŻE OPIS
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w niniejszym Rozdziale Ogłoszenia.
2. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z niniejszego postępowania:
1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki wykluczenia
obligatoryjne),
2) z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także
Wykonawcę/ów w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego
przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 ustawy:
a) 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
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 ze zm.);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że Wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedłoży
oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Ogłoszenia oraz przedłoży
dokumenty o których mowa Rozdziale V ust. 3 niniejszego Ogłoszenia.
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Uwaga:
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa,
stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
to jest informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z załącznikiem Nr 4
do niniejszego Ogłoszenia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22
ust. 1b ustawy, to jest warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający uzna spełnienie
przedmiotowego warunku, w przypadku gdy Wykonawca ten oświadczy, że posiada
kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie objętym
przedmiotem niniejszego zamówienia, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego
Ogłoszenia. Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający uzna spełnianie przez
Wykonawcę tego warunku, w przypadku gdy Wykonawca ten oświadczy, że znajduje
się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia, składając oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do niniejszego Ogłoszenia. Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie na druku
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
3) sytuacji zawodowej lub technicznej a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie wykonanych
usług (prac podobnych), jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat /* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie:
• dla zadania nr 1 (części nr 1 niniejszego zamówienia) - wykonał
lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim rodzajem świadczenie
usług opiekuńczo - gospodarczych dla osób dorosłych w miejscu ich
zamieszkania w ilości nie mniejszej niż 20.000 godzin maksymalnie w skali
12 miesięcy,
• dla zadania nr 2 (części nr 2 niniejszego zamówienia) - wykonał
lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim rodzajem świadczenie
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specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
w miejscu ich zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ilości nie mniejszej niż 2.000 godzin
maksymalnie w skali 12 miesięcy,
• dla zadania nr 3 (części nr 3 niniejszego zamówienia) - wykonał
lub wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim rodzajem świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w ilości nie mniejszej
niż 900 godzin maksymalnie w skali 12 miesięcy z podaniem nazwy - przedmiotu usługi odpowiadającej swoim rodzajem świadczeniu
usług opiekuńczych w zakresie dotyczącym tej części zamówienia, na którą
Wykonawca składa ofertę, wykonanej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; liczby godzin wykonanej usługi w skali 12 miesięcy; wartości usługi
brutto (w PLN); daty (dat) wykonania usługi (od … do …); odbiorcy usługi podmiotu, na rzecz którego usługa została wykona lub jest wykonywana
(nazwa podmiotu zlecającego usługę, adres oraz telefon kontaktowy); nazwy i adresu
Wykonawcy lub podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca (podmiotu
wykazującego wiedzę i doświadczenie) oraz telefonu kontaktowego, a także załączy
dowody potwierdzające, czy wykazana usługa została wykonana lub w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana należycie, zamieszczając
przedmiotowe informacje w Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych - również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
/*okres ostatnich trzech lat nie dotyczy lat kalendarzowych, przy obliczaniu tego
terminu należy stosować art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
cywilny, zgodnie z którym termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia,
który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
Dowodami potwierdzającymi, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie są:
− referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,
− oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, bądź innych
dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane
(w takim przypadku w treści przedmiotowego oświadczenia Wykonawca
zobowiązany jest wskazać obiektywne przyczyny uniemożliwiające uzyskanie
referencji, bądź innych dokumentów wystawionych przez podmiot trzeci).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
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Jeżeli Wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty
w tym zakresie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przedmiotowego warunku według formuły
„spełnia / nie spełnia” na podstawie informacji przedstawionych w załączonym
do oferty Wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia, odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, to jest usłudze w zakresie
świadczeniu usług opiekuńczych w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej
liczbie godzin w skali 12 miesięcy w odniesieniu do tej części zamówienia,
na którą Wykonawca składa ofertę, wraz z załączeniem dowodów,
czy usługi wymienione w wyżej wymienionym Wykazie zostały wykonane
lub są wykonywane należycie. Dowody potwierdzające należyte wykonanie usług
powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Wymagane jest wypełnienie wszystkich pozycji formularza - Wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
Do Wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia Wykonawca
winien załączyć dowód potwierdzający, że wykazana usługa została wykonana
lub jest wykonywana należycie, przy czym dokument ten winien być wystawiony
przez osobę trzecią - podmiot zlecający usługę oraz dotyczyć wyłącznie usług
obejmujących swoim rodzajem przedmiot niniejszego zamówienia, to jest usług
opiekuńczych w wymaganej przez Zamawiającego minimalnej liczbie godzin w skali
12 miesięcy w odniesieniu do tej części zamówienia, na którą Wykonawca składa
ofertę, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
(z wyłączeniem przypadków, gdy z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, bądź innych
dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane).
W przypadku nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych dowody
potwierdzające, że wykazane usługi są wykonywane należycie winny być
wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu do składania
ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny Wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
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b) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli Wykonawca ten oświadczy,
że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim
do wykonania zamówienia potencjałem technicznym, składając oświadczenie
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
Dla wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek, Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie na druku stanowiącym załącznik
nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jedno wspólne
oświadczenie dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
c) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca
ten wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował w dacie realizacji zamówienia
oraz w miejscu jego wykonywania:
• dla zadania nr 1 (części nr 1 niniejszego zamówienia) - co najmniej
30 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, przy czym każda z tych osób winna spełniać łącznie
niżej wymienione warunki:
- posiada dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się tytułem opiekunki
środowiskowej, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta medycznego,
pielęgniarki, opiekuna osoby starszej, opiekuna medycznego, opiekuna w domu
pomocy społecznej (standard optymalny), bądź ukończone szkolenie (kurs)
siostry PCK lub ukończone szkolenie (kurs) dla opiekunów środowiskowych
lub ukończone szkolenie (kurs) opiekuna osoby starszej lub ukończone szkolenie
(kurs) w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, przy czym Zamawiający
wymaga, by wymiar każdego z ukończonych szkoleń (kursów) wynosił
co najmniej 30 godzin lekcyjnych (standard minimalny),
- posiada udokumentowaną co najmniej półroczną praktykę (w tym wolontarystyczną) lub co najmniej półroczny staż pracy w świadczeniu usług opiekuńczo gospodarczych - odbyte w jednostkach świadczących usługi opiekuńczo gospodarcze, w środowisku zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia dla osób
starszych i osób niepełnosprawnych, w domach pomocy społecznej, rodzinnych
domach pomocy, hospicjach, itp.;
• dla zadania nr 2 (części nr 2 niniejszego zamówienia) - co najmniej
3 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zmianą z dnia 6 lipca
2006 r., Dz. U. Nr 134, poz. 943), w szczególności:
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa;
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga;
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty
w zakresie rehabilitacji medycznej;
• dla zadania nr 3 (części nr 3 niniejszego zamówienia) - co najmniej
8 osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki
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Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 ze zmianą z dnia
6 lipca 2006 r., Dz. U. Nr 134, poz. 943), w szczególności:
- 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa,
oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek szpitalu psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi lub placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji. Ponadto osoba musi posiadać
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług;
- 2 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga
oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek szpitalu psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi lub placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji. Ponadto osoba musi posiadać
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów
umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług;
- 4 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki
psychiatrycznej oraz co najmniej półroczny staż pracy w jednej
z następujących jednostek - szpitalu psychiatrycznym lub jednostce
organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi
lub placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym lub ośrodku
terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji.
Ponadto osoba musi posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie
prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie
specjalistycznych usług.
Dla wykazania, że Wykonawca spełnia przedmiotowy warunek udziału
w postępowaniu, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącym załącznik nr 6
do niniejszego Ogłoszenia, przy czym Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 917 ze zm.) wszystkich osób wykonujących wszelkie czynności związane
z przedmiotem niniejszego zamówienia przez cały okres realizacji umowy
w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega,
iż na żądanie Zamawiającego Wykonawca udostępni Zamawiającemu
dokumenty potwierdzające prawdziwość informacji zawartych przez
Wykonawcę w przedmiotowym Wykazie
osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny Wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiący załącznik nr 6
do niniejszego Ogłoszenia.
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Niewykazanie spełnienia przedmiotowego warunku skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z niniejszego postępowania;
Uwaga:
Za wykazanie doświadczenia zawodowego (stażu pracy w zakresie objętym
przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części
niniejszego zamówienia) osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
przyznawane będą punkty odrębnie dla każdego zadania (każdej części niniejszego
zamówienia), na które/którą Wykonawca złoży ofertę w niniejszym postępowaniu.
Sposób oceny punktowej w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” został szczegółowo opisany w Rozdziale
XVIII ust. 1 niniejszego Ogłoszenia. Punktacja w kryterium doświadczenie zawodowe
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zostanie wyliczona
w oparciu o informacje zawarte w Wykazie osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, wypełnionym odrębnie dla każdej części zamówienia
(dla każdego zadania), na którą lub które Wykonawca składa ofertę w niniejszym
postępowaniu.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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
niniejszego zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,
w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
zawartym w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.
Niezależnie od powyższego, w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu
zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, Wykonawca ten winien
dołączyć do oferty zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej
zasoby do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia
(wzór dokumentu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia).
5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana
według formuły „spełnia - nie spełnia”.
6. Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania / odrzuceniem jego oferty.
ROZDZIAŁ VII
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
WYKLUCZENIA
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1b ustawy oraz Rozdziale VI
niniejszego Ogłoszenia, Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń,
aktualnych na dzień złożenia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń, które
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 22
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ust. 1b ustawy - według wzoru określonego w Załączniku Nr 3 do niniejszego
Ogłoszenia;
2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - według wzoru określonego
w Załączniku Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia;
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - według wzoru określonego
w Załączniku Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia;
4) zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej zasoby
do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia) - złożenie dokumentu
jest wymagana wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu
zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów. Zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi być złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot
udostępniający zasoby (zgodnie z Rozdziałem VI ust. 3 niniejszego Ogłoszenia)
oraz musi być aktualne na dzień złożenia przedmiotowego dokumentu (zobowiązania)
- dotyczy wszystkich warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć dokumenty podmiotu, na zdolności
którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania
tych warunków (dokumenty i oświadczenie wskazane w pkt 1 - 4 niniejszego ustępu).
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 ustawy w związku z Rozdziałem VI niniejszego Ogłoszenia,
Zamawiający żąda następujących dokumentów i oświadczeń, aktualnych na dzień
złożenia przedmiotowych dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca winien złożyć
wraz z ofertą:
1) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania - według wzoru określonego w Załączniku
Nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
2) 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 - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę przedmiotowy
dokument zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę, aktualny na dzień złożenia przedmiotowego dokumentu (odpisu);
3) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 2 niniejszego
ustępu - 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 - przedmiotowy dokument, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu;
4) 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 niniejszego ustępu, zastępuje się
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3.

4.

5.

6.

7.

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, wystawionym
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu;
5) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy, bez uprzedniego wezwania Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego Ogłoszenia - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę,
przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego
Wykonawcy lub 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
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia
na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie
przez Zamawiającego dokumentów.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują
się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów
przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
określonych przez Zamawiającego), korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów,
o ile są one aktualne.
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ROZDZIAŁ VIII
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ
(PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW) ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE
PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki
bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo zgodnie z Rozdziałem XII ust. 7 pkt 7 niniejszego Ogłoszenia - nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki
wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę przedmiotowe pełnomocnictwo może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców
lub pełnomocnika).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w art. 25a ustawy (Rozdziale VII ust. 2 pkt 1 oraz Rozdziale VII ust. 3
pkt 1 niniejszego Ogłoszenia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają 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 (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może
podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi
złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału
w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).
5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę.
6. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
7. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy,
musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać
będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać firmę podwykonawcy.
Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt Formularza oferty, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza
wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu
oferty „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi
ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie
wykonane siłami własnymi, to jest bez udziału podwykonawców.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie zamówienia o ile są już znane.
Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia, a także przekazania informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
niniejszego zamówienia.
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9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca ten jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
niniejszego zamówienia.
10. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie niniejszego zamówienia.
ROZDZIAŁ IX
KORZYSTANIE
Z
ZASOBÓW
INNYCH
PODMIOTÓW
W
CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów
(dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Rozdziale
VI niniejszego Ogłoszenia), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz ofertą zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Niezależnie od powyższego Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) zobowiązany będzie złożyć na wezwanie
Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego informacje na temat:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach (zasobach) którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zrealizuje należycie - odpowiednio
zamówienie bądź część zamówienia, których wskazane zdolności (zasoby) dotyczą.
3. 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 ustawy i ust. 5
ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia, wskazane
w Rozdziale VI ust. 2 niniejszego Ogłoszenia).
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej
(w tym wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia) wskazanych
w Rozdziale VI niniejszego Ogłoszenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane - podwykonawstwo.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego
Rozdziału, 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
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia,
jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, na zasadach określonych
w niniejszym Rozdziale.
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w Rozdziale VI ust. 3 niniejszego Ogłoszenia,
polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w niniejszym
Rozdziale, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy (Rozdział VII ust. 1 pkt 1 oraz Rozdział VII ust. 2 pkt 1
niniejszego Ogłoszenia).
7. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokumenty podmiotu, na zdolności
którego Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków
(dokumenty wskazane w Rozdziale VII niniejszego Ogłoszenia).
ROZDZIAŁ X
PROCEDURA SANACYJNA - SAMOOCZYSZCZENIE
1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub ust. 5 (podstawy fakultatywne, wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale VI
niniejszego Ogłoszenia), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego niniejszego ustępu nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2. W celu skorzystania z instytucji „samooczyszczenia”, Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego
Ogłoszenia), a następnie do złożenia dowodów, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody,
o których mowa w niniejszym Rozdziale.
ROZDZIAŁ XI
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związany 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.
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ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia. Ofertę należy złożyć wyłącznie
w formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności - Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Oświadczenia Wykonawcy oraz innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, składane
są w oryginale.
3. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane w celu wskazanym w ust. 2 niniejszego
Rozdziału składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
postanowienia ust. 4 i ust. 5 niniejszego Rozdziału stosuje się odpowiednio.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.
6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).
7. Do oferty, w terminie składania ofert w niniejszym postępowaniu, Wykonawca winien
dołączyć:
1) wypełniony Formularz oferty (wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia) wraz z oświadczeniem, że Wykonawca zapoznał się
z warunkami niniejszego zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz,
że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - w przypadku oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
formularz oferty musi być złożony wspólnie. Wykonawca winien wypełnić wszystkie
pozycje formularza z zastrzeżeniem, że:
a) pozycje formularza, w których Wykonawca nie dokonuje żadnych wpisów, winny
zawierać zapis „nie dotyczy”, „brak” lub „-----”,
b) w pozycjach formularza, w których zawarte są dwie alternatywne opcje wyboru,
np. zawiera / nie zawiera, Wykonawca winien skreślić niewłaściwą opcję,
np. zawiera / nie zawiera,
2) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Ogłoszenia),
3) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 22
ust. 1b ustawy (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia);
4) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wypełniony
odrębnie dla każdej części zamówienia (dla każdego zadania), na którą lub które
Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu - według wzoru określonego
w Załączniku Nr 5 do niniejszego Ogłoszenia;
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5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wypełniony odrębnie
dla każdej części zamówienia (dla każdego zadania), na którą lub które
Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu - według wzoru określonego
w Załączniku Nr 6 do niniejszego Ogłoszenia;
6) 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, aktualny na dzień złożenia przedmiotowego dokumentu (odpisu);
7) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych
się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2
niniejszego Ogłoszenia i/lub upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty,
o którym mowa w ust. 17 niniejszego Rozdziału. Pełnomocnictwo należy dołączyć
w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;
8) zobowiązanie pełnomocnego reprezentanta firmy udostępniającej zasoby
do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór dokumentu
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Ogłoszenia) - złożenie dokumentu jest wymagana
wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie
polegał na zasobach innych podmiotów.
8. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 23 ustawy, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy,
zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy, bez uprzedniego wezwania Zamawiającego. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do
zakłócenia
konkurencji
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia.
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy stanowi Załącznik nr 4
do niniejszego Ogłoszenia - w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę,
przedmiotowe oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie
składających ofertę.
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 24
niniejszego Rozdziału.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia.
12. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku
polskim w postaci papierowej.
13. Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski - nie dotyczy Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia, który musi być sporządzony w języku polskim.
14. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
15. Oferta musi być opatrzona własnoręcznym podpisem przez Wykonawcę lub podpisana
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
16. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być
również podpisane przez Wykonawcę, bądź przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy.
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17. Jeżeli osoba/osoby podpisująca/podpisujące ofertę działa/działają na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać
uprawnienie do podpisania oferty. Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty,
w tym do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania
stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych
Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej
za zgodność z oryginałem notarialnie.
18. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki, powinny być
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy,
z zastrzeżeniem, że wszelkie błędy w zapisach oferty powinny być poprawione przez
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego
zapisu.
19. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
20. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej
kopercie
opatrzonej
adresem
Wykonawcy w
siedzibie
Zamawiającego,
to jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: 42-500,
przy ul. 11-go Listopada 1, w sekretariacie - pokój numer 40, w terminie do dnia
12.12.2018 roku do godziny 10 00. Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku
do piątku od 7 30 do 15 30.
21. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, ul. 11-go Listopada 1,
kod pocztowy: 42-500 oraz oznaczone następująco:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Będzinie
ul. 11-go Listopada 1
42-500 Będzin
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania
tych osób
Część Nr …………..…………………………………. zamówienia
(wskazać numer wybranej lub wybranych części zamówienia)
Nie otwierać przed 12 grudnia 2018 roku, godz. 10 15.
22. Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż opisany w ust. 21 niniejszego Rozdziału,
to jest nie zostanie opisana zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego, Zamawiający
nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe jej skierowanie, czy przedwczesne
lub przypadkowe otwarcie oferty.
23. W przypadku dostarczenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2188), za pośrednictwem posłańca lub pocztą kurierską, Wykonawca zobowiązany
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24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

jest dostarczyć przesyłkę na adres podany w Rozdziale 1 ust. 1 niniejszego Ogłoszenia
przed upływem terminu wskazanego w ust. 20 niniejszego Rozdziału.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę o fakcie złożenia oferty po terminie wskazanym w ust. 20 niniejszego
Rozdziału.
Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z treścią oferty przed terminem otwarcia.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia
do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert wskazanym w ust. 20 niniejszego
Rozdziału. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich
samych zasad, jak składana oferta oraz opisane zgodnie z ust. 21 niniejszego Rozdziału
w kopercie dodatkowo oznaczonej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził
zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonanych zmian zostaną dołączone do tej
oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wskazanym w ust. 20
niniejszego Rozdziału wycofać się z niniejszego postępowania poprzez złożenie
pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian
i poprawek, zgodnie z opisem w ust. 21 niniejszego Rozdziału, z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej
kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności
z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami
wycofanymi nie będą otwierane.
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Nie można również zastrzec
informacji, które można uzyskać w zwykłym, dozwolonym toku czynności, a także jeżeli
obowiązek ujawniania informacji wynika z odrębnych przepisów, na przykład nie można
zastrzec informacji znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowym, czy też Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)
Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje
Wykonawcę. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się
nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania
ich poufności.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny być zgrupowane i stanowić
oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa tylko do wglądu przez Zamawiającego”. Zaleca się, aby przedmiotowe informacje
wraz z uzasadnieniem i ewentualnymi dowodami były trwale, oddzielnie spięte.
Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności
dokumentacji z postępowania, w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie
do Zamawiającego ze stosownym wnioskiem.
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32. Jeżeli w złożonych przez Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie
dokumentach, o których mowa w niniejszym Rozdziale będą wyszczególnione kwoty
i wartości w walucie innej niż złoty polski, Zamawiający przeliczy te wartości na złoty
polski według tabeli kursów średnich walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ XIII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca poda cenę ofertową na Formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1
do niniejszego Ogłoszenia. Cena oferty oznacza cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1830), to jest wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych,
którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę,
w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
2. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
niniejszego zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia uwzględniając
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, zgodnie
z postanowieniami niniejszego Ogłoszenia oraz załączników do niniejszego Ogłoszenia,
w tym wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na jej wysokość, w tym również możliwość zmniejszenia zakresu (wielkości)
zamówienia przez Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena ofertowa brutto
powinna obejmować wszystkie koszty, w tym wszelkiego rodzaju opłaty i podatki
oraz inne składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz wymaganiami
Zamawiającego.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę zamówienia, nie dopuszcza
się oferowania przez Wykonawców cen wariantowych.
4. Cenę oferty należy podać łącznie z należnym podatkiem VAT - cena brutto, o ile podatek
VAT jest wymagany odrębnymi przepisami.
5. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny). Brak określenia
ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie
skutkować jej odrzuceniem.
6. Dokonując obliczenia ceny oferty Zamawiający uwzględni prognozowaną przez
Zamawiającego maksymalną liczbę godzin dla danej części zamówienia, którą pomnoży
przez oferowane ceny jednostkowe za zrealizowanie jednej godziny usługi składającej się
na przedmiot niniejszego zamówienia w odniesieniu do każdej części zamówienia,
na którą lub które Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu. Obliczona w ten
sposób cena stanowić będzie podstawę do porównania złożonych ofert. Wynagrodzenie
z tytułu realizacji niniejszego zamówienia nastąpi na podstawie zaoferowanych cen
jednostkowych i liczby faktycznie wykonywanych godzin usługi objętej przedmiotem
niniejszego zamówienia w sposób opisany we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7
do niniejszego Ogłoszenia.
7. Cena zaoferowana przez Wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji i zmianie przez
cały okres realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem,
że Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia brutto
wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku od towarów i usług zgodnie z przepisami
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o podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, a także w przypadku, gdy nastąpi
zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia w odniesieniu do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad
podlegania
ubezpieczeniom
społecznym
lub
ubezpieczeniu
zdrowotnemu,
a także wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania niniejszego zamówienia przez
Wykonawcę.
8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny,
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, stosując zasadę arytmetyki, to jest przyjmując
za prawidłową cenę jednostkową za zrealizowanie jednej godziny usługi składającej się
na przedmiot niniejszego zamówienia oferowaną przez Wykonawcę, którą następnie
pomnoży przez prognozowaną przez Zamawiającego maksymalną liczbę godzin
zamówienia.
9. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.
10. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena, lub jej istotne części składowe, wydawać się
będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości
Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny mających wpływ na jej
wysokość, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych
dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2177).
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikających z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
4) wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
11. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa niż 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 niniejszego Rozdziału, chyba że rozbieżność
wynikać będzie z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający
może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 niniejszego
Rozdziału.
12. Obowiązek wykazania, ze oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa
na Wykonawcy.
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13. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa
w ust. 10 i 11 niniejszego Rozdziału lub jeżeli dokonana ocena przedmiotowych
wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzać będzie, że oferta zawiera rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu niniejszego zamówienia.
14. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Wykonawca, składając ofertę (w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszego Ogłoszenia) informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
15. Dokonując obliczenia ceny oferty Wykonawca winien uwzględnić fakt,
iż Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) wszystkich osób wykonujących
wszelkie czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia przez cały okres
realizacji umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia. W przypadku
rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić w to miejsce innego
pracownika. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawcy. Szczegółowe zasady
dokumentowania zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę
oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego
tytułu sankcje określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7
do niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający przypomina, że płaca minimalna osób
zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę nie może być niższa
niż minimalne wynagrodzenie za pracę określone w § 1 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 11 września 2018 r., w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1794), to jest nie może być niższa niż 2.250,00 zł.
ROZDZIAŁ XIV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym
postępowaniu.
ROZDZIAŁ XVI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej
kopercie opatrzonej adresem Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, to jest
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie, kod pocztowy: 42-500,
przy ul. 11-go Listopada 1, w sekretariacie - pokój numer 40, w terminie do dnia
12.12.2018 roku (środa) do godziny 10 00 za pośrednictwem operatora pocztowego
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w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 2188), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, bądź poczty kurierskiej.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2018 roku o godzinie 10 15 w siedzibie
Zamawiającego, to jest w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Będzinie,
kod pocztowy: 42-500, przy ul. 11-go Listopada 1, w sali nr 41 przy sekretariacie.
ROZDZIAŁ XVII
INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia (kwota brutto).
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę
(firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje
dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności
zawartych w ofercie.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
5. W pierwszej kolejności Zamawiający zbada czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania. W następnym etapie Zamawiający sprawdzi oferty Wykonawców
niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań lub warunków udziału
w postępowaniu określonych w niniejszym Ogłoszeniu. Na końcu Zamawiający dokona
oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych.
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą
lub nieodpowiadająca treści niniejszego Ogłoszenia, podlega odrzuceniu. Wszystkie
przesłanki, których wystąpienie skutkować będzie odrzuceniem przez Zamawiającego
złożonej oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany jej treści, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia
negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu
na warunkach określonych w ust. 8 niniejszego Rozdziału.
8. W przypadku, gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą
ofertę w niniejszym postępowaniu w oparciu o kryteria oceny ofert określone
w Rozdziale XVIII niniejszego Ogłoszenia, przewyższać będzie kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający
nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę, w celu obniżenia zaoferowanej przez niego ceny do wysokości
mieszczącej się w kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia.
9. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.
10. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
niniejsze postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie
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11.

12.

13.

14.

także w innych przypadkach, określonych w art. 93 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem sytuacji,
gdy Wykonawca dokona obniżenia ceny w wyniku negocjacji, o których mowa w ust. 8
niniejszego Rozdziału, ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższać
będzie kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
a Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą
odrzuceniu, która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszym
Ogłoszeniu).
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93
ust. 1 ustawy.
Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym
postępowaniu, przesyłając przedmiotowe zawiadomienie wszystkim Wykonawcom,
a także poprzez zamieszczenie stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod następującym adresem:
bedzin.bip.info.pl oraz www.mops.bedzin.pl.
W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyborze
najkorzystniejszej oferty przesłane do wszystkich Wykonawców będzie zawierało
informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 i 1a ustawy.

ROZDZIAŁ XVIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych zadaniach
(częściach zamówienia) oddzielnie, według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Zadanie nr 1 (część nr 1 zamówienia) - świadczenie usług opiekuńczo gospodarczych dla osób dorosłych wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób a) Cena - 60 %,
b) Doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - 40 %.
Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco:
•

Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie
Pc = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %.
cena oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 60 pkt.

•

Wartość punktowa kryterium Doświadczenie zawodowe osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Pdz obliczona w następujący
sposób:
Dokonując oceny złożonych ofert, Zamawiający uwzględni wyłącznie osoby,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, to jest osoby wymienione
w formularzu - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
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skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia wypełnionym odpowiednio
dla zadania nr 1 (części nr 1 zamówienia), z zastrzeżeniem, że spośród wszystkich
wykazanych przez Wykonawcę w przedmiotowym formularzu osób Zamawiający
wybierze 30 osób o najwyższym stażu pracy spełniające wymagania określone
w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 lit. c niniejszego Ogłoszenia.
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty
według poniższej skali ocen:
Staż pracy w zakresie objętym
przedmiotem niniejszego zamówienia
odnoszącym się do zadania nr 1
(części nr 1 zamówienia),
Punkty
to jest w zakresie świadczenia usług
opiekuńczo - gospodarczych
dla osób dorosłych
Mniej niż 0,5 roku
0
Co najmniej 0,5 roku do 1 roku
1
Powyżej 1 roku do 5 lat
5
Powyżej 5 lat
10
Uzyskane dla poszczególnych ocenianych osób punkty zostaną zsumowane,
a następnie podzielone przez liczbę osób ocenianych (30 osób) w celu uzyskania
średniej punktacji dla badanej oferty w kryterium.
Uzyskana uśredniona punktacja będzie podstawą oceny kryterium wg wzoru:
dzof
Pdz = -------------------- x 100 x 40 %
dzmax
gdzie:
Pdz
- liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie zawodowe
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
dzof - ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną oferty,
dzmax - najwyższa z uzyskanych punktacji spośród złożonych ofert.
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 40 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która uzyska największą
łączną liczbę punktów w odniesieniu do zadania nr 1 (części nr 1 zamówienia).
Łączna liczba punktów dla każdej oferty nieodrzuconej złożonej przez Wykonawcę
niepodlegającego wykluczeniu, zostanie obliczona według następującego wzoru:
 pkt = Pc + Pdz
gdzie:
 pkt - łączna liczba punktów oferty
Pc - liczba punktów oferty uzyskana w kryterium „Cena”
Pdz - liczba punktów oferty uzyskana w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”.
2) Zadanie nr 2 (część nr 2 zamówienia) - świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
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wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób a) Cena - 60 %,
b) Doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - 40 %.
Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco:
•

Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie
Pc = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %.
cena oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 60 pkt.

•

Wartość punktowa kryterium Doświadczenie zawodowe osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Pdz obliczona w następujący
sposób:
Dokonując oceny złożonych ofert, Zamawiający uwzględni wyłącznie osoby,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, to jest osoby wymienione
w formularzu - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowiącym
załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia wypełnionym odpowiednio
dla zadania nr 2 (części nr 2 zamówienia), z zastrzeżeniem, że spośród wszystkich
wykazanych przez Wykonawcę w przedmiotowym formularzu osób Zamawiający
wybierze 3 osoby o najwyższym stażu pracy spełniające wymagania określone
w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 lit. c niniejszego Ogłoszenia, to jest jedną osobę
o najwyższym stażu pracy w zawodzie psychologa, jedną osobę o najwyższym stażu
pracy w zawodzie pedagoga oraz jedną osobę o najwyższym stażu pracy w zakresie
specjalisty rehabilitacji medycznej. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom
zostaną przyznane punkty według poniższej skali ocen:
Staż pracy w zakresie objętym
przedmiotem niniejszego zamówienia
odnoszącym się do zadania nr 2
(części nr 2 zamówienia),
to jest w zawodzie psychologa / pedagoga
/ specjalisty w zakresie rehabilitacji
medycznej (odpowiednio
dla poszczególnych osób)
Mniej niż 0,5 roku
Co najmniej 0,5 roku do 1 roku
Powyżej 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat

Punkty

0
1
5
10

Uzyskane dla poszczególnych ocenianych osób punkty zostaną zsumowane,
a następnie podzielone przez liczbę osób ocenianych (3 osoby) w celu uzyskania
średniej punktacji dla badanej oferty w kryterium.
Uzyskana uśredniona punktacja będzie podstawą oceny kryterium wg wzoru:
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Pdz

dzof
= -------------------- x 100 x 40 %
dzmax

gdzie:
Pdz - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie zawodowe
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
dzof - ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną oferty,
dzmax - najwyższa z uzyskanych punktacji spośród złożonych ofert.
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 40 pkt.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która uzyska największą
łączną liczbę punktów w odniesieniu do zadania nr 2 (części nr 2 zamówienia).
Łączna liczba punktów dla każdej oferty nieodrzuconej złożonej przez Wykonawcę
niepodlegającego wykluczeniu, zostanie obliczona według następującego wzoru:
 pkt = Pc + Pdz
gdzie:
 pkt - łączna liczba punktów oferty
Pc - liczba punktów oferty uzyskana w kryterium „Cena”
Pdz - liczba punktów oferty uzyskana w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”.
3) Zadanie nr 3 (część nr 3 zamówienia) - świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi,
wymagających pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
wykonywanych w miejscu zamieszkania tych osób a) Cena - 60 %,
b) Doświadczenie zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - 40 %.
Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco:
• Wartość punktowa kryterium Cena - Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie
Pc = ------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60 %.
cena oferty badanej
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 60 pkt.
•

Wartość punktowa kryterium Doświadczenie zawodowe osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - Pdz obliczona w następujący
sposób:
Dokonując oceny złożonych ofert, Zamawiający uwzględni wyłącznie osoby,
które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, to jest osoby wymienione
w formularzu - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego Ogłoszenia wypełnionym odpowiednio
dla zadania nr 3 (części nr 3 zamówienia), z zastrzeżeniem, że spośród wszystkich
wykazanych przez Wykonawcę w przedmiotowym formularzu osób Zamawiający
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wybierze 8 osób o najwyższym stażu pracy spełniających wymagania określone
w Rozdziale VI ust. 3 pkt 3 lit. c niniejszego Ogłoszenia w zakresie wymaganym
dla zadania nr 3 (części nr 3) niniejszego zamówienia, to jest 2 osoby posiadające
kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa, 2 osoby posiadające
kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga oraz 4 osoby posiadające
kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki psychiatrycznej - posiadające
najwyższy staż pracy w jednej z następujących jednostek - szpitalu
psychiatrycznym lub jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób
z zaburzeniami psychiatrycznymi lub placówce terapii lub placówce oświatowej,
do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem
umysłowym lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno - wychowawczym
lub zakładzie rehabilitacji oraz udokumentowane przeszkolenie w zakresie
prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie
specjalistycznych usług. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom
zostaną przyznane punkty według poniższej siatki ocen:
Staż pracy w zakresie objętym
przedmiotem niniejszego zamówienia
odnoszącym się do zadania nr 3
(części nr 3 zamówienia), w jednej
z następujących jednostek - szpitalu
psychiatrycznym lub jednostce
organizacyjnej pomocy społecznej
dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi
lub placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci
z zaburzeniami rozwoju
lub upośledzeniem umysłowym
lub ośrodku terapeutyczno - edukacyjno
wychowawczym lub zakładzie rehabilitacji
Mniej niż 0,5 roku
Co najmniej 0,5 roku do 1 roku
Powyżej 1 roku do 5 lat
Powyżej 5 lat

Punkty

0
1
5
10

Uzyskane dla poszczególnych ocenianych osób punkty zostaną zsumowane
a następnie podzielone przez liczbę osób ocenianych (8 osób) w celu uzyskania
średniej punktacji dla badanej oferty w kryterium.
Uzyskana uśredniona punktacja będzie podstawą oceny kryterium wg wzoru:
dzof
Pdz = -------------------- x 100 x 40 %
dzmax
gdzie:
Pdz - liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium doświadczenie zawodowe
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
dzof - ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną oferty,
dzmax - najwyższa z uzyskanych punktacji spośród złożonych ofert.
Maksymalnie w tym kryterium oferta może otrzymać 40 pkt.
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2.

3.

4.
5.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, która uzyska największą
łączną liczbę punktów w odniesieniu do zadania nr 3 (części nr 3 zamówienia).
Łączna liczba punktów dla każdej oferty nieodrzuconej złożonej przez Wykonawcę
niepodlegającego wykluczeniu, zostanie obliczona według następującego wzoru:
 pkt = Pc + Pdz
gdzie:
 pkt - łączna liczba punktów oferty
Pc - liczba punktów oferty uzyskana w kryterium „Cena”
Pdz - liczba punktów oferty uzyskana w kryterium „Doświadczenie zawodowe osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni warunki określone
w niniejszym Ogłoszeniu, przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny
oraz doświadczenia zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - w odniesieniu do poszczególnych części niniejszego zamówienia, ustalony
w oparciu o następujący wzór, przy czy otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do dwóch
miejsc po przecinku:
P = Pc + Pdz
gdzie:
Pc - łączna liczba punktów oferty uzyskana w kryterium cena,
Pdz - łączna liczba punktów oferty uzyskana w kryterium doświadczenie zawodowe
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i doświadczenia
zawodowego osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty,
z zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek
rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty z niniejszym
Ogłoszeniem, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, przy czym Zamawiający
dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę w niniejszym postępowaniu na warunkach określonych
w Rozdziale XVII ust. 8 niniejszego Ogłoszenia.

ROZDZIAŁ XIX
INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej,
to jest w PLN. Postanowienia Rozdziału XII ust. 32 niniejszego Ogłoszenia stosuje się
odpowiednio.
ROZDZIAŁ XX
INFORMACJE
O
FORMALNOŚCIACH,
JAKIE
POWINNY
ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia niniejszego
zamówienia.
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2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 3 dni od dnia przekazania Wykonawcom faksem lub e-mailem Zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty. Postanowienia Rozdziału XXII ust. 2 i 3 niniejszego
Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
3. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie
pisemnej.
4. W przypadku udzielania zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu
w art. 23 ust. 1 ustawy) - Zamawiający przed zawarciem (podpisaniem) umowy w sprawie
udzielenia niniejszego zamówienia zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
5. W przypadku powierzenia realizacji części dostaw lub usług podwykonawcom,
Wykonawca zobowiązany jest do wskazania nazwy albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych każdego podwykonawcy i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w wykonanie zamówienia, o ile będą już znane, w celu ich akceptacji przez
Zamawiającego, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Wykonawca polegający na zdolnościach innych podmiotów, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona (oceniona jako najkorzystniejsza) zobowiązany będzie złożyć
na wezwanie Zamawiającego i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
informacje na temat:
1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu niniejszego zamówienia publicznego,
3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu niniejszego zamówienia
publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach (zasobach) którego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zrealizuje należycie - odpowiednio
zamówienie bądź część zamówienia, których wskazane zdolności (zasoby) dotyczą.
7. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa
w ust. 4, 5 i 6 niniejszego Rozdziału wskazanych przez Zamawiającego
w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego,
będzie to poczytane za uchylanie się przez Wykonawcę od podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy). Postanowienia Rozdziału XVII
ust. 12 niniejszego Ogłoszenia stosuje się odpowiednio.
8. Niezwłocznie po udzieleniu niniejszego zamówienia Zamawiający zamieści na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej: bedzin.bip.info.pl oraz na stronie
internetowej Zamawiającego: www.mops.bedzin.pl, informację o udzieleniu niniejszego
zamówienia, podając nazwę, albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę
w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia niniejszego zamówienia,
Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej: bedzin.bip.info.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego:
www.mops.bedzin.pl, informację o nieudzieleniu przedmiotowego zamówienia.
ROZDZIAŁ XXI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
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1. Z Wykonawcą którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą
zostanie podpisana umowa. Wzór umowy jaką Zamawiający zamierza zawrzeć
z Wykonawcą stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
2. Do umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia stosuje się w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).
3. Zakres świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem niniejszego zamówienia
wynikający z umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem
ust. 4 oraz ust. 5 niniejszego Rozdziału.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.
5. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2-6 ustawy.
6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
ROZDZIAŁ XXII
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o
ustawy, to jest zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro - w przypadku
zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, bądź 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych, tworzona
jest przez samego Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie
do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2 - 4 ustawy, które to przepisy
nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy, tak jak to jest
w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach
przekraczających kwoty, o których mowa w art. 138g ustawy. Uwzględniając powyższe,
Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu nie przysługuje odwołanie
do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu
o art. 138o ustawy, Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z wyjątkiem reguł
wskazanych w art. 138o ust. 2-4, a co się z tym wiąże Wykonawca nie ma możliwości
skorzystania ze środków odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy.
2. Mając na uwadze konieczność udzielenia niniejszego zamówienia w sposób przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminacyjny, zgodnie z postanowieniami art. 138o ust. 2 ustawy,
Wykonawca, może w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o danej czynności podjętej
lub zaniechanej przez Zamawiającego, poinformować Zamawiającego o niezgodnej
z zapisami niniejszego Ogłoszenia czynności podjętej przez Zamawiającego
lub zaniechaniu określonej czynności, do której Zamawiający był zobowiązany
na podstawie zapisów niniejszego Ogłoszenia.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, o której mowa w ust. 2
niniejszego Rozdziału, Zamawiający powtarza czynność, albo dokonuje czynności
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w niniejszym
Ogłoszeniu dla tej czynności.
4. Na czynności, o których mowa w ust. 3 niniejszego Ogłoszenia, nie przysługuje odwołanie
do Krajowej Izby Odwoławczej.
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ROZDZIAŁ XXIII
KLAUZULA
INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA
OBOWIĄZKÓW
ZAMAWIAJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z 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
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:
1) administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Będzinie reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Będzinie, kod pocztowy:
42-500, ul. Ignacego 11-go Listopada 1;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Będzinie jest Pan Damian Pałetko, e-mai: ido@mops.bedzin.pl .
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
społeczną pn. „Świadczenie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie wykonywanych w miejscu
zamieszkania tych osób”, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g
ust. 1 ustawy, to jest nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
750.000 euro, prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.);
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1508
ze zm.), przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do pozyskanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 RODO;
b) prawo do sprostowania danych osobowych * - na podstawie art. 16 RODO;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ** na podstawie art. 18 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
RODO;
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b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - na podstawie
art. 21 RODO” .
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Będzin, dnia 03.12.2018 r.
ZATWIERDZAM

…………….……………..
(podpis Zamawiającego)
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