
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni: Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 611669-N-2020 z dnia 2020-11-18 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, krajowy numer

identyfikacyjny 85001915100000, ul. Kolejowa 14 , 32-700 Bochnia, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 14 615 39 10, , e-mail mops@mopsbochnia.pl, , faks 14 615 39 20.

Adres strony internetowej (URL): www.mopsbochnia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.mopsbochnia.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.mopsbochnia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty należy składać w formie pisemnej za pomocą operatora pocztowego, osobiście, za

pośrednictwem posłańca

Adres:

Dziennik podawczy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni , ul. Kolejowa 14, 32-700

Bochnia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług opiekuńczych dla

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Numer referencyjny: MOPS.271.1.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.:

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Bochni. 2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca

2004 roku o pomocy społecznej w okresie od 2 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. 3.

Maksymalna szacowana liczba godzin wynosi – 18 500 h. Rzeczywista ilość wykonywanych usług

(ilość godzin) będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa liczba godzin

może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługami ponieważ brak jest możliwości jej
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dokładnego określenia ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi

na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy. W przypadku zmiany

liczby godzin w czasie trwania umowy ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną

bez zmian. 4. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób

wymagających opieki lub pomocy, w dni robocze od poniedziałku do soboty. 5. Przez usługi

opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym trudności w poruszaniu

się, z samoobsługą i kontaktami z otoczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem w środowisku,

przede wszystkim ze względu na wiek, schorzenia i/lub niepełnosprawność. 6. Zakres usług

opiekuńczych wykonywanych przez opiekunkę nie posiadającą kwalifikacji medycznych obejmuje w

szczególności: 1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego w tym:

robienie niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu

gastronomicznego, karmienie podopiecznego jeżeli tego wymaga i samodzielnie połyka, bieżące prace

porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania użytkowanej przez podopiecznego,

mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego, palenie w piecu itp. 2) opiekę higieniczną w

tym: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie), zmiana bielizny osobistej i

pościelowej, ubieranie chorego itp. 3) pielęgnację podopiecznego: pomoc przy załatwianiu potrzeb

fizjologicznych, zmiana opatrunków po instruktarzu pielęgniarki lub lekarza, zapobieganie

powstawaniu odleżyn, pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmianie pozycji chorego w łóżku, pomoc

w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki itp. 4) zapewnienie w

miarę możliwości kontaktu z otoczeniem: zamawianie wizyt duchownych u podopiecznego, wysyłanie

korespondencji, załatwienie drobnych spraw urzędowych, wyjście z podopiecznym na spacer,

dostarczenie prasy i książek itp. Wymienione wyżej czynności wykonywane będą w zależności od

potrzeb chorego i zgodnie z limitem godzin wskazanych przez Zamawiającego. Opiekunka będzie

zobowiązana do dokumentowania wszelkich rozliczeń finansowych z podopiecznym z powierzonych

przez podopiecznego pieniędzy w sposób nie budzący żadnych wątpliwości. Udowodnienie

prawidłowości tych rozliczeń leży po stronie Wykonawcy (opiekunki). Zamawiane usługi opiekuńcze

nie obejmują: 1) zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych, 2) czynności związanych z

rehabilitacją medyczną chorego, 3) prac remontowych w domu podopiecznego np. malowanie, 4)

ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami w tym. np. przesuwanie mebli, noszenie ciężkich

przedmiotów, 5) przygotowania posiłków dla innych niż podopieczny osób wspólnie bądź oddzielnie

zamieszkałych, 6) zakupów dla osób innych niż podopieczny, 7) prania bielizny i ubrań należących do

innych osób niż podopieczny, 8) przenoszenia i magazynowania zakupionego węgla. 7. Zamówienie

winno być koordynowane przez osobę, która będzie kontrolowała i nadzorowała proces realizacji

usług opiekuńczych oraz instruowała opiekunki. Do obowiązków Wykonawca należy również ścisła
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współpraca z Zamawiającym na zasadach określonych poniżej. 8. Zasady współpracy Wykonawcy z

Zamawiającym: 1) Usługi opiekuńcze świadczone będą dla klientów Zamawiającego na terenie Gminy

Miasta Bochnia w dni robocze od poniedziałku do soboty; 2) Zamawiający przekaże Wykonawcy w

formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie faksem lub mailem) szczegółową informację o osobach

objętych usługami, która zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania podopiecznego i nr telefonu

(jeżeli posiada), liczbę godzin usług opiekuńczych do realizacji w tygodniu z wyszczególnieniem

ilości godzin dziennie - oraz okres na jaki przyznane są usługi; 3) Osoby skierowane przez

Wykonawcę do świadczenia usług powinny być sprawne fizycznie i intelektualnie, posiadające

wymagane prawem badania medyczne. Wykonawca nie będzie kierował do podopiecznych osób

spokrewnionych, powinowatych lub wspólnie z nimi zamieszkałych; 4) Wykonawca umożliwi

Zamawiającemu regularny kontakt z osobami świadczącymi usługi opiekuńcze oraz stały kontakt

telefoniczny z koordynatorem usług. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do: - zapewnienia

opiekunkom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie ochronne dostosowane do

zakresu niesionej pomocy (tj. rękawiczki, maseczki, fartuchy itp.); - przedstawienia na żądanie

Zamawiającego harmonogramu pracy na dany miesiąc zawierający daty, godziny realizacji usług u

poszczególnych podopiecznych; - kontroli jakości świadczonych usług przez opiekunki i

niezwłocznego reagowania na każdą zauważoną przez siebie lub zgłoszoną przez Zamawiającego bądź

osobę korzystającą z usług, nieprawidłowość dotyczącą jakości świadczenia usług; - dołożenia

wszelkich starań aby usługi wykonywane były z największą starannością, zgodnie z wszelkimi

przepisami prawa i poszanowaniem praw i godności osoby, na której rzecz są świadczone; -

informowania Zamawiającego w formie najpierw ustnej (telefonicznej) a następnie pisemnej, w

możliwe jak najszybszym terminie, o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby

korzystającej z usług opiekuńczych mającej wpływ na ich realizację, jak i wszelkich sytuacjach

mogących zagrażać w szczególności zdrowiu lub życiu osoby korzystającej z usług; 6) Do

obowiązków Wykonawcy należy również przekazywanie Zamawiającemu do dnia 5-tego każdego

miesiąca karty pracy za każdy miesiąc świadczonych usług oraz rozliczenie realizacji zleconych usług.

Karta pracy musi zawierać następujące informacje: a. imię i nazwisko osoby korzystającej z usług

(podopiecznego), b. imię i nazwisko osoby świadczącej usługi (opiekunki), c. daty i godziny

poszczególnych dyżurów, z potwierdzeniem osoby korzystającej z usług, że były one faktycznie

wykonane 7) Zamawiający ma prawo do kontroli jakość świadczonych usług w miejscu ich

wykonywania. 8) Wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn stawki godzinowej brutto i

ilości godzin faktycznie zrealizowanych usług. 9) Czas świadczenia usług nie obejmuje czasu dojazdu

lub dojścia do miejsca świadczenia usług. Wykonawcy będą zwracane udokumentowane koszty

przejazdu środkami komunikacji publicznej po terenie Gminy Miasta Bochnia wyłączenie między

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=85d90...

6 z 18 18.11.2020, 09:58



podopiecznymi.

II.5) Główny kod CPV: 85311100-3

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

85312100-0

85311200-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2021-01-02  lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Świadczenie usługi rozpocznie się z dniem 2 stycznia 2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
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ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej

minimalne poziomy zdolności dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia,

potencjału technicznego wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim

poziomie jakości. Wykonawca wykaże, że: 1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał

minimum: jedną usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze łącznie nie

mniejszym niż 10 000 godzin. 2) do realizacji zamówienia skieruję co najmniej: a) jedną osobę,

która będzie pełnić funkcję koordynatora – usług opiekuńczych b) dziewięć opiekunek do

świadczeniu usług opiekuńczych, które posiadają wykształcenie przynajmniej podstawowe i mogą

podjąć prace polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych wraz z informacją o podstawie do

dysponowania tą osobą. Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków

poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt 1 SIWZ oraz

wskazuje w ofercie imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe: Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków

poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt 1 SIWZ oraz

wskazuje w ofercie imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. 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; 2. Oświadczenie wykonawcy o

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa art.24 w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Zamawiający zbada, czy nie zachodzą

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt V SIWZ i zażąda od

wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
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punkcie od VI.2 SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej (nie dotyczy niniejszego

postępowania); 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej(nie dotyczy niniejszego postępowania); 3.

zdolności technicznej lub zawodowej: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń 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 albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 2) wykaz osób, skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Inne dokumenty. 1. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 – na

załączniku Nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy); 2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=85d90...

10 z 18 18.11.2020, 09:58



pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z

obowiązkiem wynikającym z art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i

załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty

należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub

ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do

zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie; 3. Wykaz

dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i

osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w

terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie

mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86

ust. 4 ustawy. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w

VI. 2 pkt 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert (VI.2. pkt 1 SIWZ) 2. 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 ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania

tej osoby. 3. 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.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
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Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=85d90...

12 z 18 18.11.2020, 09:58



Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
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Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie osób 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=85d90...

15 z 18 18.11.2020, 09:58



Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Nie są dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Oprócz przypadków wymienionych w art. 144

ust.1 pkt 2-6 ustawy zmiana umowy może nastąpić w poniżej wymienionym zakresie: 1) zmniejszenia

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku rezygnacji z części zadań, z przyczyn niezależnych od

Stron; 2) zmiany poszczególnych postanowień umowy celem dostosowania ich do odpowiednich

przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy; 3)

zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a. działania siły wyższej,

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w określonym pierwotnie terminie; b. zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia; c. zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nieznane były

fakty mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje korzystne następstwa dla Zamawiającego. 3.

Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-27, godzina: 11:45,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 8 w dniu 27.11.2020 r. o godz.

12:00 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

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

informuję, że: 1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Bochni reprezentowany przez Dyrektora Norberta Paprotę, dalej (MOPS Bochnia) adres:

ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia, tel. (14) 615-39-10, e-mail: mops@mopsbochnia.pl 2) Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się

kontaktować: w następujący sposób: e-mail: iodmops@mopsbochnia.pl lub listownie Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia. 3) Pani/Pana dane osobowe

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego MOPS 271.1.2020 - Świadczenie usług opiekuńczych dla

podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe

będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=85d90...

17 z 18 18.11.2020, 09:58



przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 6)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z

ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15

RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania

od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o

których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących

narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o

którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.

1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do

danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora

ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony

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

interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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