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 Zamawiający: 
 Gmina Miasta Bochnia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni 
 ul. Kolejowa 14 

 32- 700 Bochnia  

  

   

  

 

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( dalej SWZ)  

 

Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni . 

 

 

   Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
możliwości prowadzenia negocjacji - art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych ( dalej Pzp)  na usługę  o wartości nie przekraczającej progów unijnych. 

  

 
               Rodzaj zamówienia: usługi 
                Nr sprawy: MOPS. 271.1.2021 

 

  

  

ZATWIERDZAM    

        Z up. Burmistrza                                                                                                                        
 mgr Norbert Paprota 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka  

Pomocy Społecznej w Bochni 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Bochnia, listopad 2021 r. 
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SPIS TREŚCI  

1. Nazwa oraz adres  Zamawiającego, informacje ogólne. 
2.  Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści swz oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 
3. Ochrona danych osobowych. 
4. Tryb udzielania zamówienia. 
5. Opis przedmiotu zamówienia. 
6. Wizja lokalna. 
7. Podwykonawstwo  
8. Termin wykonania zamówienia 
9. Warunki udziału w postępowaniu  
10. Podstawy wykluczenia z postępowania 
11. Podmiotowe  środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia. 

12.  Poleganie na zasobach innych podmiotów 
13. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
14. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się 

z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 
odbierania korespondencji elektronicznej. 

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się między Wykonawcami. 
16. Wyjaśnienia i  zmiany treści SWZ. 
17. Opis sposoby przygotowania oferty. 
18. Sposób obliczenia ceny oferty. 
19. Wymagania dotyczące wadium 
20. Termin związania ofertą 
21. Sposób i termin składania i otwarcia ofert. 
22. Opis kryteriów  oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert . 
23. Projektowane postanowienia umowy. 
24.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 
25. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
26.  Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany.   
27. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy.  
28. Wykaz załączników. 
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  ROZDZIAŁ  1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, INFORMACJE OGÓLNE  

1. Zamawiający: Gmina Miasta Bochnia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni z siedzibą 

      ul Kolejowa 14, 32-700 Bochnia 

     NIP: 868 160 04 31 
     REGON: 850019151 
     Tel: 14 615 39 10 
     https://mopsbochnia.pl/ 

   Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 -15:30 

   Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://mopsbochnia.pl/bip/  

   Adres  poczty elektronicznej: mops@mopsbochnia.pl  

   Elektroniczna skrzynka podawcza: /mopsbochnia/SkrytkaESP  

   nazwa urzędu w wyszukiwarce ePUAP: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

2. Zamawiający zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  
      prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: 

          „Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych  
                Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni .” 

3. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwaną dalej „ustawą Pzp”, „ustawą” lub „Pzp”. 

4.  Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę stosować się będzie przepisy ustawy z  dnia 
23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny ,  jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji i złożyć ofertę 
zgodnie z jej wymaganiami.  

6.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby 
Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania 
umowy. 

7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w walutach obcych. 

 ROZDZIAŁ 2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIONE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA. 

 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści 
Specyfikacji warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia: https://mopsbochnia.pl/bip/  

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy 
użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  ePUAPu dostępnego pod 
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: mops@mopsbochnia.pl  

Szczegółowe instrukcje użytkowania miniPortalu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Zamówień 
Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl 

ROZDZIAŁ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. 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  

https://mopsbochnia.pl/bip/
mailto:mops@mopsbochnia.pl
https://mopsbochnia.pl/bip/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:mops@mopsbochnia.pl
adresem:%20https://www.uzp.gov.pl
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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 
przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  

4)   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P. 

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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 przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w  
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7)   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8)   posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie 
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na 
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania 
o udzielenie zamówienia); 

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

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia 
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania 
ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

9)  nie przysługuje Pani/Panu: 

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

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

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest 
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

ROZDZIAŁ 4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym zamawiający nie przewiduje 
wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
ustawy Pzp.   

3.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych w art.  255  
       ustawy Pzp. 
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4. Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 
postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane.  

5.  Zamawiający nie przewiduje wyboru  najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty , w sytuacji określonej w art. 93 ustawy. 

7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o 
których mowa w art. 94  Pzp.  

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Wymagania, o których  mowa w art. 95 ustawy Pzp.  

Przedmiotem zamówienia jest usługa.  Zamawiający wymaga, aby czynności  związane z prowadzeniem funkcji 
koordynatora przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, o ile nie są wykonywane przez dane osoby osobiście w ramach 
prowadzonej przez nie działalności gospodarczej. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wyżej wymienionych 
osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu w terminie określonym zapisami umowy i aktualizowania na bieżąco, tj. za każdym 
razem, gdy dojdzie do zmiany personalnej, oświadczenia, o którym mowa w umowie. 

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt. 2 Pzp. 

11. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych.  
Zamówienie dotyczące usługi świadczeń opiekuńczych nie zostało  podzielone na części. Zakres zamówienia 
uzasadnia udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy. Niska wartość zamówienia gwarantowanego po 
podzieleniu na części mogłaby w znacznym stopniu ograniczyć ilość ofert lub nawet spowodować ich brak. 
Podział mógłby być niekorzystny ekonomicznie dla Zamawiającego i nieopłacalny dla Wykonawców. Ponadto 
podział przedmiotowego zamówienia na części byłby sztuczny i nieracjonalny oraz groziłby nadmiernymi 
trudnościami technicznymi czy nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zaznaczenia wymaga również 
fakt, że decyzja o niepodzieleniu zamówienia na części nie narusza zasad uczciwej konkurencji oraz nie utrudnia 
dostępu do zamówienia podmiotom z sektora MŚP.   
 

12. Informacje dotyczące ofert wariantowych.  

      Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.  
 

13. Informacja na temat możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1  pkt 7  ustawy Pzp.  
Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 
pkt. 7 ustawy Pzp. 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

15. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych. 

   Zamawiający nie żąda, złożenia  przedmiotowych środków dowodowych.   

ROZDZIAŁ 5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Świadczenie usług 
opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni w okresie od  1 stycznia 
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.  

2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o 
pomocy społecznej.  

3. Maksymalna szacowana liczba godzin świadczonych usług w ramach niniejszej umowy wynosi 16 000 godzin. 
Rzeczywista liczba godzin świadczonych usług będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 
Szacunkowa liczba godzin, o której mowa w zdaniu 1 może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych 
usługami, ponieważ brak jest możliwości jej 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. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia szacowanej liczby godzin świadczonych usług, w 
szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie wskazanej formy pomocy, co nie 
będzie stanowiło podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od zawartej umowy oraz wnoszenia 
jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający deklaruje minimalną ilość godzin świadczonych 
usług na poziomie 70 % maksymalnej szacowanej liczby godzin tj. nie mniej niż 11 200 godzin. Przez 1 godzinę 
świadczenia usług należy rozumieć „godzinę zegarową” tj. 60 minut. 

5. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki lub 
pomocy, w dni robocze od poniedziałku do soboty. 

6. 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.  

7. Zakres usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunkę nie posiadającą kwalifikacji medycznych obejmuje 
w szczególności:   

1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego w tym: wykup leków (realizacja 
recept) 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.    

 

8.    Zamówienie winno być koordynowane przez osobę, która będzie kontrolowała i nadzorowała proces realizacji 
usług opiekuńczych oraz instruowała opiekunki. Do obowiązków Wykonawcy należy również ścisła 
współpraca z Zamawiającym na zasadach określonych poniżej. 
  

9.  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 
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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 podopiecznymi. 

Wspólny Słownik – kod CPV:   
85311100-3 usługi opieki społecznej dla osób starszych,  

85312100-0 usługi opieki dziennej,  

85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych. 

ROZDZIAŁ 6. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB 
PRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH MOWA W 
ART. 131 UST. 2 PZP, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA OFERTY PO 
ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW.  

Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem 
dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego. 

ROZDZIAŁ 7.  PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy .  
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3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał 
w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców . 

4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie tego zamówienia. 

5. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we Wzorze Istotnych postanowień do 
umowy  

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
wykonawca 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 zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres jednego roku począwszy od 1 stycznia 2022r. 

ROZDZIAŁ 9.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach 
określonych w Rozdziale 10 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu. 

2.  Warunki udziału w postępowaniu, oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków. 

      Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:  

2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:   

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.2.  uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika  to z 
odrębnych przepisów:    

 Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.3.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:   

       Określenie warunków: 

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 
wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę świadczenia usług opiekuńczych trwającej minimum 
12 miesięcy w wymiarze nie mniejszym niż 10 000 godzin    
 wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te 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 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. 

       
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 
a)  jedną osobę, która będzie pełnić funkcję koordynatora – usług opiekuńczych (odpowiedzialnego za 

nadzorowanie i kontrolowanie procesu realizacji usług opiekuńczych)  posiadającą doświadczenie 
polegające na koordynowaniu jednej usługi opiekuńczej 

 
b) dziewięcioma osobami które będą świadczyć usługi opiekuńcze, posiadające wykształcenie 

przynajmniej podstawowe i mogą podjąć prace polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych. 
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3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu 
do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunków przez 
Wykonawców. 

4.  Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać 
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 

5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów 
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć 
negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

  

ROZDZIAŁ 10. PODSTAWY WYKLUCZENIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w  art. 108 ust. 1 ustawy Pzp ( obligatoryjne przesłanki wykluczenia) 

 Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników 
spółki cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
Art 108 ust.1 :  

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę: 

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

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie  
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

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

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu 
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 
skarbowe, 

h) którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej  

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej 
lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1; 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(299)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(296)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(286)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
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3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z 
uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 
w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi 
wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 
wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej 
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, 
chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę (fakultatywne przesłanki wykluczenia): 

na podstawie art. 109 ust. 1pkt  4 ustawy Pzp – w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność 
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 
1 pkt 4 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki: 

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne; 

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim 
nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując 
odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym; 

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności: 

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe 
postępowanie wykonawcy, 

b) zreorganizował personel, 

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli, 

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych 
regulacji lub standardów, 

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań  za nieprzestrzeganie 
przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. 

4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3 są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez 
wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3 nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający 
wykluczy wykonawcę. 

5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.   

6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy Pzp. 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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   ROZDZIAŁ 11.  OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW 
WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)  

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o braku 
podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SWZ. 

2.  Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 
złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych.  

4.  Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:  

1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę 
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub  informacjami 
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik 
nr 6 do SWZ; 

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o 
Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;  

3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w 
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 
miesięcy -  według załącznika  nr 8 do SWZ;. 

4) 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 - według załącznika nr 7 do 
SWZ. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, 
Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub 
niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.  

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej, o których mowa w pkt. 4 pkt 2 niniejszego rozdziału – składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie 
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł 
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układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w ust. 4 pkt 2 zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

8.  Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający 
posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

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

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
Pzp  dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, 
o którym mowa w art. 125 ust. 1. 

11.  W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają i przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i 
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 

     ROZDZIAŁ 12. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW     

1.  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają 
świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z 
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór 
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący 
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz 
określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 
te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w 
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje  usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne 
lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a 
także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 
względem wykonawcy.   
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6.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na 
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.   

7.  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.   

8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie  polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.  

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w  Rozdziale  11 ust 1 SWZ, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na 
jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w rozdziale 9 . Załącznik  nr 3 do SWZ. 

10.  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, warunki udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1 
SWZ.   

11.  Na wezwanie zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 11 ust. 4 
pkt 2 SWZ potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia. 

ROZDZIAŁ 13.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
(SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.   

2.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie, o którym mowa 
w Rozdziale 11 ust. 1 składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia 
oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie 
dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. W przypadku, gdy spełnianie warunków opisanych w SWZ (dotyczących zdolności technicznej i zawodowej) 
wykazuje: 

 co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

 Wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają 
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane, 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, który zakres zamówienia wykonają 
poszczególni Wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik  nr 5 do SWZ; 

 5.  W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) Zamawiający, zgodnie z art.59 ustawy Pzp. żąda kopii umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców przed zawarciem umowy; 

b) Wykonawcy, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie  
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   



 

14 

 

ROZDZIAŁ 14. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, przy użyciu których zamawiający 
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 

   1. Informacje ogólne 

1)  Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu:  
       miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

   ePUAPu, dostępnego pod adresem:  https://epuap.gov.pl/wps/portal 
     oraz poczty elektronicznej: mops@mopsbochnia.pl    

2) Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem wykonawcy: 
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem   
elektronicznym), 
b)  w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  (za pomocą e-dowodu 
osobistego z certyfikatem podpisu osobistego). 
– wyłącznie poprzez  miniPortal. 

3)  Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać   
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 

4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z system miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz 
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki 
korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, 
korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu 

6)  Zamawiający rekomenduje  przesyłanie danych w formatach.: .doc, .docx,  .xls, .xlsx, .pdf, przy czym 
Zamawiający zaleca wykorzystywanie plików w formacie .pdf.  

7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, 
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz  do komunikacji” wynosi 150MB. 

8) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na 
ePUAP. 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):   

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP 
oraz udostępnionego przez miniPortal.  

2) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, o której mowa w punkcie 1) może również odbywać się 
za pomocą poczty elektronicznej: mops@mopsbochnia.pl  Maksymalny rozmiar plików w przypadku korzystania 
z poczty email wynosi 100 MB. Można przesłać wiadomość w formie kilku odrębnych wiadomościach e-mail. 

3) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem referencyjnym sprawy, tj. MOPS. 271.1.2021. 

4) Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako 
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 
elektronicznej, na adres e-mail. mops@mopsbochnia.pl  Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych 
musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 
grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

adresem:%20https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:mops@mopsbochnia.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
mailto:mops@mopsbochnia.pl
mailto:mops@mopsbochnia.pl
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5) Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy 
użyciu poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

6) W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawidłowości Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu. 

7) Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

8) Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, oświadczenia z art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe 
i przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (podmiot trzeci), 
pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej.   

9) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 8, sporządza się w postaci elektronicznej 
lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, wskazanych przez zamawiającego zgodnie z art. 67 Pzp.   

10) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku.  

11)  W przypadku gdy podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, dokumenty potwierdzające 
umocowanie do reprezentowania zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż odpowiednio: 
wykonawca, konsorcjum, podmiot trzeci lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten 
dokument.  

12)  W przypadku gdy ww. dokumenty zostały wystawione w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe 
odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,  podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność skanu z dokumentem w postaci papierowej. 

13) Poświadczenia zgodności skanu z dokumentem papierowym dokonuje w przypadku:  

a) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do   
reprezentowania – odpowiednio: wykonawca, konsorcjum, podmiot trzeci lub podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

b) przedmiotowych środków dowodowych – wykonawca lub konsorcjum;  

c) innych dokumentów - wykonawca lub konsorcjum w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą.  

14) Poświadczenia zgodności skanu z dokumentem papierowym, o którym mowa w pkt 13  może dokonać również 
notariusz.  

15) Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, zobowiązanie podmiotu trzeciego 
niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

16)  Gdy ww. dokumenty niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone 
jako dokument w postaci papierowej przekazuje się skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym,   podpisem zaufanym lub osobistym poświadczający zgodność skanu z dokumentem 
papierowym.   

17)  Poświadczenia zgodności skanu z dokumentem papierowym dokonuje w przypadku:  

a)  podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio: wykonawca, konsorcjum, podmiot trzeci lub podwykonawca, w 
zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą;  

b)  przedmiotowego środka dowodowego, inne dokumenty, zobowiązanie podmiotu trzeciego – 
wykonawca lub konsorcjum;  

c) pełnomocnictwa –mocodawca.  

18) Poświadczenia zgodności skanu z dokumentem papierowym, o którym mowa w pkt 17, może dokonać również 
notariusz.  
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19) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich 
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

20) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania: 

a) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także 
przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;  

b) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na 
monitorze ekranowym;  

c) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;  

d) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych 
informacji. 

21) Wykonawca pobierający wersje elektroniczną SWZ ze strony internetowej prowadzonego postępowania 
zobowiązany jest do jej monitorowania w  tym samym miejscu, z którego została pobrana, w terminie do dnia 
otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie 
się częścią SWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

ROZDZIAŁ 15. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI   

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

1. W zakresie procedury przetargowej  –  Małgorzata Dębosz  tel. 694 014 784 
2. W zakresie przedmiotu zamówienia –  Norbert Paprota - Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Bochni, - pok. 11, tel. (014) 61-53-926; Małgorzata Moskalik tel. (014) 61-53-925 , adres  poczty elektronicznej: 
mops@mopsbochnia.pl 

ROZDZIAŁ 16.  WYJAŚNIENIA I ZMIANY TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

1. Wykonawca może  zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ , kierując swoje 

     zapytania do zamawiającego na adres e-mail: mops@mopsbochnia.pl  lub na skrzynkę ePUAP: MIEJSKI  

     OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. 
 

2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 
wyjaśnień. 

 

3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, 
wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

  

4. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 3, przedłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami 
niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści 
SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 3, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień 
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 
 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 4, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

6.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania  

7. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców 
dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży 
termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty. 

8.  W przypadku, gdy zmiana treści SWZ będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych  oraz jeżeli będzie to konieczne 
przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 271 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.  

mailto:mops@mopsbochnia.pl
mailto:mops@mopsbochnia.pl
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9. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczanie informacji 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania na której została udostępniona SWZ. 

10. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.  

  ROZDZIAŁ 17. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT    

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Ofertę stanowi wypełniony Formularz Ofertowy – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą  
    Wykonawca jest zobowiązany złożyć:  

1)  dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru 
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru 
odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia 
dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający  może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w Formularzu Oferty dane umożliwiające 
dostęp do tych dokumentów. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 
ww. dokumentów;  

2) oświadczenie wymagane postanowieniami o którym mowa w Rozdziale 11 ust. 1; 

3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie, o których mowa w Rozdziale 12 ust. 3 
i ust 9 SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale 
13 ust. 5. SWZ (jeżeli dotyczy); 

5) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu. 

6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe 
pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu 
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być przekazane w 
formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym  lub podpisem osobistym, w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w 
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 
dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej; 
poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może 
dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz (jeżeli dotyczy); 

4. Ofertę i oświadczenie sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej  opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym ( za pomocą e-dowodu osobistego z certyfikatem podpisu osobistego),  przez osobę 
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w 
rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W takim przypadku należy dołączyć dokument 
pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym  lub 
elektronicznej  kopii, poświadczonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez notariusza.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 
zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz 
opisu kolumn i wierszy. 

   6.   Złożenie oferty 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 
wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 
formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem. 
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2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 
podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

   3.   Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w Ogłoszeniu lub SWZ dokumenty w formie elektronicznej lub w 
postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.  

4.   Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych 
m.in.:  .doc, .docx,  .xls, .xlsx, .pdf. 

5. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, 
zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB . 

6.   Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod 
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7.  W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: 

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu 
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na 
rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.  

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie 
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z 
dokumentem podpisywanym. 

8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do 
problemów w weryfikacji plików.  

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać 
“Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w 
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 
roku”. 

10. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający zaleca wykorzystanie oprogramowania do kompresji 
danych np.: .7zip. 

11.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być 
one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy 
Pzp. 

12. Wykonawca winien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez 
załączenie dowodów potwierdzających, że: 

– informacje nie są ujawnione do wiadomości publicznej, 

– informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny, o ile ma wartość 
gospodarczą, 

– Wykonawca poczynił działania w celu zachowania poufności tych informacji poprzez ochronę fizyczną lub 
prawną. 

Brak elementu wykazania, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, będzie powodował, że 
zastrzeżenie nie będzie miało zastosowania. 

13.  Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dz. U z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę 
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 
skompresowane do pliku archiwum (np. .7zip) 

../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CTLJILLJ/pod%20adresem:%20https:/miniportal.uzp.gov.pl/
../../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CTLJILLJ/pod%20adresem:%20https:/miniportal.uzp.gov.pl/


 

19 

 

14. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 
oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu. 

15. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

16. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

17. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty. 

18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem 
oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w 
postępowaniu.  

19.  Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do 
reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

ROZDZIAŁ 18.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SWZ cenę brutto jednej godziny 
świadczenia usług opiekuńczych jak również cenę brutto całości zamówienia, którą będzie wynik mnożenia ilości 
godzin wykonywania usługi tj. 16 000 h x cena jednostkowa brutto jednej godziny usługi.  

2. Wyliczona w ten sposób cena posłuży tylko do wybrania najkorzystniejszej oferty. Faktyczne wynagrodzenie za 
wykonane usługi obliczane będzie na podstawie stałej ceny jednostkowej brutto i rzeczywistego wykonanego 
zakresu usługi (ilości godzin). 

3. Ceny w ofercie powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena wskazana w druku Formularz Oferty ma charakter ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia 
i zawierać musi wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia, 
wymagane opłaty  bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.   

5.  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco: 

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać 
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. 

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby 
przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. 

6.  Zamawiający poprawi ofertę zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.  

7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do 
przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi  z odrębnych 
przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny 
lub kosztu lub ich istotnych części składowych , w szczególności w zakresie: 

1) zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy; 
2)  wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z 

realizacją robót budowlanych; 
3) oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę; 
4) zgodności z przepisami dotyczącymi 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.( lub 
przepisów odrębnych właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie; 

5) zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej; 

6) zgodności  z przepisami z zakresu  prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, 
w którym realizowane jest zamówienie; 

7) zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska; 
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8) wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
 

8. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie  jest niższa o co najmniej 30% od:  

a) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem 
postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, niepodlegających odrzuceniu  
na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 1 i 10, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w  
pkt  9 , chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia; 

b) 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  pkt. 9. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.  

10. Odrzuceniu jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta Wykonawcy , który nie udzielił 
wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz ze złożonymi dowodami  nie 
uzasadniają podanej w ofercie ceny lub kosztu. 

11. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie  z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w celu  
zastosowania kryterium  ceny lub kosztu , zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę  
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

12. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do jego powstania,  wskazując ich wartości bez kwoty 
podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego 
u zamawiającego. 

13. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. Rozliczenia nie będą prowadzone w 
walutach obcych.  

ROZDZIAŁ  19.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 200,00 PLN w formie zgodnej z art. 97 
ust. 7 ustawy Pzp, tj.: 

1) w pieniądzu; 

2) w gwarancjach bankowych; 

3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku 
Pekao S.A.  nr konta 36 1240 6292 1111 0011 0993 9620 w tytule wpisując numer postępowania z dopiskiem: 
wadium.  

   Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 

        Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. 

   Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca 
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 

3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym przez gwaranta. Wadium wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać co najmniej 
poniższe warunki: 

1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez 

Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp; 

2) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 
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4) musi obejmować cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania 
ofert; 

5) nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału 
dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta; 

6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego 
postępowania; 

7) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Miejski Ośrodek Pomocy w Bochni; 

4. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego 
w przypadku, gdy: 

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji 
lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po 
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa 
w art. 57 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub 
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, 
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma 
wadium nie przerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, 
o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. 

 ROZDZIAŁ  20. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.01.2022r. 

2.  W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 
wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 
30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o 
wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

4. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym 
mowa w ust. 1. następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  

ROZDZIAŁ  21. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy przygotować oraz złożyć zgodnie z wytycznymi opisanym w Rozdziale 17 SWZ.  

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3.  Ofertę należy złożyć w terminie: do dnia 09.12.2021 r. do godz. 9:00  dokonując przesłania zaszyfrowanej 
oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

4. Po upływie terminu, o którym mowa powyżej, złożenie oferty jest  możliwe, jednak taka oferta, na podstawie 
art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Uwaga! O terminie złożenia oferty decyduje czas 
ostatecznego wysłania oferty a nie czas rozpoczęcia jej wprowadzenia. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2021 r., o godzinie 11:00. 
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6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w 
zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

7. Ponieważ otwarcie ofert będzie następować przy użyciu systemu teleinformatycznego to Zamawiający 
informuje, że w przypadku awarii tego systemu powodującej brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym powyżej, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  

8. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

9. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania 
informacje o:  

a)nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności      
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, 

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 

  ROZDZIAŁ 22. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY  
OFERT 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 

                A)  CENA OFERTOWA A (x)  - 60 %  =  60 pkt. ( waga kryterium)  

B) DOŚWIADCZENIE KOORDYNATORA B (x)  - 40 %  =  40 pkt. ( waga kryterium)  

1)  Kryterium : CENA OFERTOWA A (x) - 60 %  = 60 PUNKTÓW 

a) przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów tj. 60 punktów, otrzyma najniższa wśród cen zawartych 
w ofertach 

b) ceny w pozostałych ofertach punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
A (x) = C min / C (x) x 60 

gdzie: 
                              A (x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium” Cena ”. 

C min -  najniższa cena brutto wśród  wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu   
                   C (x) - cena brutto ocenianej oferty  „x” 

2) Kryterium:  DOŚWIADCZENIE KOORDYNATORA B (x)  – 40 pkt. 

     W ramach tego kryterium Zamawiający przydzieli punkty za wykazanie dodatkowego doświadczenia      

zawodowego, tj. większego niż minimalne określone w Rozdziale 9  ust .2. pkt 2.4 .ppkt.2 lit. a) 

   Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę punktu w 

załączniku nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego dotyczącego doświadczenia osoby skierowanej przez 

Wykonawcę do wykonywania czynności koordynatora usług opiekuńczych. 

   Przyjmuje się, że punkty w tym kryterium będą przyznawane następująco: 

Za wykazanie się doświadczeniem koordynatora przy realizacji 1 usługi opiekuńczej  (1 usługa = 1 umowa dot. 
świadczenia usług opiekuńczych) –  WYMAGANE – oferta otrzyma 0 punktów. 

   Za wykazanie się doświadczeniem koordynatora przy realizacji 2 usług opiekuńczych  (1 usługa = 1 umowa dot. 

świadczenia usług opiekuńczych) – oferta otrzyma 20 pkt. 

            Za wykazanie się doświadczeniem koordynatora przy realizacji 3 i więcej usług opiekuńczych  (1 usługa = 1 

umowa dot. świadczenia usług opiekuńczych) – oferta otrzyma 40 pkt. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w formularzu ofertowym punktu dotyczącego doświadczenia osoby 

skierowanej przez Wykonawcę do wykonywania czynności koordynatora usług opiekuńczych – oferta otrzyma 0 

pkt. w tym kryterium oceny ofert.  

     Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 40 pkt.   
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2.  Łączna ocena oferty: 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów za sumę wszystkich 

kryteriów wg wzoru tj. najwyższą wartość wskaźnika W (x): 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej 
SWZ oraz uzyska łącznie największą ilość punktów (W) za sumę wszystkich kryteriów wg wzoru (tj. najwyższą 
wartość wskaźnika W): 
 

                                   W (x) = A (x) + B (x) 

gdzie: 

W (x)  -  wskaźnik oceny oferty 
A (x)  -  ilość punktów przyznana ofercie „x”  w kryterium „Cena ofertowa”. 

                             B (x)             - ilość punktów przyznana ofercie „x”  w kryterium „Doświadczenie koordynatora”                                                
  

3.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 

4.   W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający, na podstawie art. 223 ust. 1 Pzp, może żądać od 
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
6. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 6, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwróci się o 
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą 
przesłanki do unieważnienia postępowania. 

8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przypadki określone w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ  23. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY. 

1.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego , które zostaną wprowadzone do 
treści zawieranej umowy  zostały zawarte w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik   
do SWZ. 

2.  Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (w zakresie określonym w art. 454 - 
455 Pzp) zgodnie z warunkami określonymi w załączniku do SWZ. 

      ROZDZIAŁ  24.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W   CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie Wykonawców, którzy 
złożyli ofertę o:  

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, 
jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację, 

2)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, –podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

2.    Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 1. na stronie internetowej    
        prowadzonego postępowania. 

3.   Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 
zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

4.   Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w pkt. 3. jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono 
tylko jedną ofertę. 
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5.  Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Zamawiającego, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią 
Załącznik do SWZ.  

6.   Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

7.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się  od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy, Zamawiający 
może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców 
oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.        

 ROZDZIAŁ  25.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 ROZDZIAŁ  26.  INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik  do SWZ. 

2.  Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 
uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanych w projektowanych postanowieniach umowy, 
stanowiących Załącznik  do SWZ. 

4.  Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 

 ROZDZIAŁ  27. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 469 pkt. 15ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

3.  Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany 
na podstawie ustawy; 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem 
terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

   1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

   2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7.  Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom 
oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej. 

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem 
zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub 
postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w 
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

  ROZDZIAŁ  28. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

     Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 
     Załącznik nr 2 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla wykonawcy 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp dla podmiotu udostępniającego zasoby 
Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby  
Załącznik nr 5 – Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp dla wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie   
                            zamówienia publicznego 
Załącznik nr 6 -  Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  
                             kapitałowej 
Załącznik nr 7 –  Wykaz osób  
Załącznik nr 8 – Wykaz usług  
Załącznik nr 9 –  Projektowane postanowienia umowy ( Wzór)  
 
 
 
  

 
 
 
 
 


