MOPS 271.1.2019 - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni

Nazwa Zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
Adres Zamawiającego: ul. Kolejowa 14, 32- 700 Bochnia
NIP: 868 160 04 31
REGON: 850019151
Tel: 14 615 39 10
Faks: 14 615 39 20
E-mail: mops@mopsbochnia.pl
www: www.mopsbochnia.pl
Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 - 15.30

Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia
na usługi pn.:
„Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni.”
Znak sprawy MOPS 271.1.2019
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego,
którego
wartość
zamówienia
nie
przekracza
kwoty
określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej zwanej: „Pzp lub ustawą”.
Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), w celu prawidłowego przygotowania oferty.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy.
W niniejszym postępowaniu Zamawiający na podstawie art. 24aa. 1 najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest zadanie pn.: Świadczenie
usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bochni.
2. Zamówienie obejmuje świadczenie usług opiekuńczych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca
2004 roku o pomocy społecznej w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3. Maksymalna szacowana liczba godzin wynosi – 18 000h. Rzeczywista ilość wykonywanych
usług (ilość godzin) będzie uzależniona od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Szacunkowa
liczba godzin może ulec zmianie w zależności od ilości osób objętych usługami ponieważ brak
jest możliwości jej dokładnego określenia ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje
zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i sytuację życiową osób
wymagających pomocy. W przypadku zmiany liczby godzin w czasie trwania umowy ceny
jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian.
4. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających
opieki lub pomocy, w dni robocze od poniedziałku do soboty.
5. Przez usługi opiekuńcze należy rozumieć pomoc świadczoną osobom leżącym lub mającym
trudności w poruszaniu się, z samoobsługą i kontaktami z otoczeniem społecznym oraz
funkcjonowaniem w środowisku, przede wszystkim ze względu na wiek, schorzenia i/lub
niepełnosprawność.
6. Zakres usług opiekuńczych wykonywanych przez opiekunkę nie posiadającą kwalifikacji
medycznych obejmuje w szczególności:
1) pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych podopiecznego w tym: robienie
niezbędnych zakupów, przygotowanie posiłku lub jego dostarczenie z punktu
gastronomicznego, karmienie podopiecznego jeżeli tego wymaga i samodzielnie połyka,
bieżące prace porządkowe w mieszkaniu podopiecznego lub części mieszkania
użytkowanej przez podopiecznego, mycie naczyń, pranie ubrań i bielizny podopiecznego,
palenie w piecu itp.
2) opiekę higieniczną w tym: pomoc w utrzymywaniu higieny osobistej podopiecznego
(mycie), zmiana bielizny osobistej i pościelowej, ubieranie chorego itp.
3) pielęgnację podopiecznego: pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana
opatrunków po instruktarzu pielęgniarki lub lekarza, zapobieganie powstawaniu odleżyn,
pomoc w ułożeniu chorego w łóżku, zmianie pozycji chorego w łóżku, pomoc
w poruszaniu się chorego po mieszkaniu, zamawianie wizyt lekarza, pielęgniarki itp.
4) zapewnienie w miarę możliwości kontaktu z otoczeniem: zamawianie wizyt duchownych
u podopiecznego, wysyłanie korespondencji, załatwienie drobnych spraw urzędowych,
wyjście z podopiecznym na spacer, dostarczenie prasy i książek itp.
Wymienione wyżej czynności wykonywane będą w zależności od potrzeb chorego
i zgodnie z limitem godzin wskazanych przez Zamawiającego.
Opiekunka będzie zobowiązania do dokumentowania wszelkich rozliczeń finansowych
z podopiecznym z powierzonych przez podopiecznego pieniędzy w sposób nie budzący
żadnych wątpliwości. Udowodnienie prawidłowości tych rozliczeń leży po stronie Wykonawcy
(opiekunki).
Zamawiane usługi opiekuńcze nie obejmują:
1) zabiegów wymagających kwalifikacji medycznych,
2) czynności związanych z rehabilitacją medyczną chorego,
3) prac remontowych w domu podopiecznego np. malowanie,
4) ciężkich prac związanych z generalnymi porządkami w tym. np. przesuwanie mebli,
noszenie ciężkich przedmiotów,
5) przygotowania posiłków dla innych niż podopieczny osób wspólnie bądź oddzielnie
zamieszkałych,
6) zakupów dla osób innych niż podopieczny,
7) prania bielizny i ubrań należących do innych osób niż podopieczny,
8) przenoszenia i magazynowania zakupionego węgla.
7. Zamówienie winno być koordynowane przez osobę, która będzie kontrolowała i nadzorowała
proces realizacji usług opiekuńczych oraz instruowała opiekunki. Do obowiązków Wykonawca
należy również ścisła współpraca z Zamawiającym na zasadach określonych poniżej.
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8. Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym:
1) Usługi opiekuńcze świadczone będą dla klientów Zamawiającego na terenie Gminy
Miasta Bochnia w dni robocze od poniedziałku do soboty;
2) Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej (dopuszcza się przesłanie faksem
lub mailem) szczegółową informację o osobach objętych usługami, która zawiera: imię i
nazwisko, adres zamieszkania podopiecznego i nr telefonu (jeżeli posiada), liczbę godzin
usług opiekuńczych do realizacji w tygodniu z wyszczególnieniem ilości godzin dziennie oraz okres na jaki przyznane są usługi;
3) Osoby skierowane przez Wykonawcę do świadczenia usług powinny być sprawne
fizycznie i intelektualnie, posiadające wymagane prawem badania medyczne.
Wykonawca nie będzie kierował do podopiecznych osób spokrewnionych, powinowatych
lub wspólnie z nimi zamieszkałych;
4) Wykonawca umożliwi Zamawiającemu regularny kontakt z osobami świadczącymi usługi
opiekuńcze oraz stały kontakt telefoniczny z koordynatorem usług.
5) Wykonawca zobowiązany będzie do:
− zapewnienia opiekunkom wykonującym usługi wyposażenie w odpowiednie ubranie
ochronne dostosowane do zakresu niesionej pomocy (tj. rękawiczki, maseczki,
fartuchy itp.);
− przedstawienia na żądanie Zamawiającego harmonogramu pracy na dany miesiąc
zawierający daty, godziny realizacji usług u poszczególnych podopiecznych;
− kontroli jakości świadczonych usług przez opiekunki i niezwłocznego reagowania na
każdą zauważoną przez siebie lub zgłoszoną przez Zamawiającego bądź osobę
korzystającą z usług, nieprawidłowość dotyczącej 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.
9. Kod CPV:
85311100-3 usługi opieki społecznej dla osób starszych,
85312100-0 usługi opieki dziennej,
85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych.
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie udzielone
w art.10 ust.1 i 39 Pzp.
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III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienia realizowane będzie w okresie od 2 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Świadczenie
usługi rozpocznie się z dniem 2 stycznia 2020 r.
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał wymienione poniżej minimalne poziomy
zdolności dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału
technicznego wykonawcy umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum: usługę polegającą
na świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze łącznie nie mniejszym niż 10 000 godzin.
2) do realizacji zamówienia skieruję co najmniej:
a) jedną osobę, która będzie pełnić funkcję koordynatora – usług opiekuńczych
b) dziewięć opiekunek do świadczeniu usług opiekuńczych, które posiadają wykształcenie
przynajmniej podstawowe i mogą podjąć prace polegającą na świadczeniu usług
opiekuńczych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.
Wykonawca potwierdza w ofercie spełnianie wyżej określonych warunków poprzez złożenie
oświadczenia własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt 1 SIWZ oraz wskazuje w ofercie
imiona i nazwiska osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
V. PODSTAWY DO WYKLUCZENIA.
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie: art. 24 ust. 1 oraz art.24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 Pzp.
2. Zamawiający na podstawie Pzp wykluczy z postępowania:
1) z art. 24 ust. 1 pkt 12) - wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału
w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo
ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) z art. 24 ust. 1 pkt 13) - wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie
skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1600 i 2077) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) z art. 24 ust. 1 pkt 14) - wykonawcę, 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 13;
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4) z art. 24 ust. 1 pkt 15) - wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) z art. 24 ust. 1 pkt 16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) z art. 24 ust. 1 pkt 17) - wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa
przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) z art. 24 ust. 1 pkt 18) - wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) z art. 24 ust. 1 pkt 19) - wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania
o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na
podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
9) z art. 24 ust. 1 pkt 20) - wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie
mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;
10) z art. 24 ust. 1 pkt 21) - wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd
orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
11) z art. 24 ust. 1 pkt 22) - wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) z art. 24 ust. 1 pkt 23) - wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2018 r. poz. 798, 650, 1637, 1669 i 2243), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
oraz
13) z art.24 ust. 5 pkt 1) - wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149,398,1544 i 1629) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r, poz. 398, 685, 1544, 1629 i 2491)
14) z art.24 ust. 5 pkt 2) - który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe,
co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15) z art.24 ust. 5 pkt 4) - który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
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3. Wykonawca potwierdza w ofercie brak podstaw wykluczenia poprzez złożenie Oświadczenia
własnego, o którym mowa w części VI.1. pkt1 SIWZ.
4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 Pzp, gdy osoba,
o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust.
1 pkt 13 lit. a–c Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach,
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp,
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp,
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust.5 pkt 2 i 4 jeżeli nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 Pzp
lub art. 24 ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym,
orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie
upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt
5.
7. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy,
zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
8. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA;
VI.1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz
spełnia kryteria selekcji
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków
udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego, Wykonawca do oferty
dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, że:
1) nie podlega wykluczeniu – na załączniku Nr 2 do SIWZ
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu – na załączniku Nr 3 do SIWZ
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 dotyczące tych podmiotów;
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3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
4. Oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składane są w oryginale.
5. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób
6. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 – na załączniku Nr 4 do
SIWZ (jeżeli dotyczy).
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1.
VI.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca
może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
art.24 w ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w pkt V SIWZ i zażąda od wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie od VI.2 SIWZ.
VI.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu
na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp
W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
1. uprawnień do prowadzenia
niniejszego postępowania);

określonej

działalności

zawodowej

(nie

dotyczy

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej(nie dotyczy niniejszego postępowania);
3. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
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2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami.
VI.4. Inne dokumenty.
1. Zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w VI.7. pkt 2 – na załączniku Nr 4 do
SIWZ (jeżeli dotyczy);
2. Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów
występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z
art.23 ust. 2 ustawy lub w imieniu wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty
podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji),
pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania
zobowiązań w imieniu wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie;
3. Wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników
postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
VI.5. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w VI. 2 pkt 1 SIWZ składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert (VI.2. pkt 1 SIWZ)
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
VI.6. Dokumenty Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (wspólnicy spółki
cywilnej lub członkowie konsorcjum) mają obowiązek ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do
zawarcia umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą dołączyć do
oferty stosowne pełnomocnictwo.
3. Pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do
reprezentowania w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotów
występujących wspólnie.
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4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie lub
jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.
6. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako
najkorzystniejszej, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
VI.7. Zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna innych
podmiotów:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając w ofercie zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
3. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne
podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą
4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne
lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez
wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt V.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 4 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

VI.8. Dokumenty – uzupełnienie, poprawianie oraz udzielanie wyjaśnień:
1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego
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wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3. 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 oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544
i 1669).
5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych
i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane
przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się
w
posiadaniu
zamawiającego,
w
szczególności
oświadczeń
lub
dokumentów
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy,
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym
zakresie.
8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
VI.9. Forma złożenia dokumentów.
1. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz wszystkie oświadczenia
i dokumenty składane w toku postepowania wymagają formy pisemnej w oryginale
z zastrzeżeniem pkt3.
2. Oświadczenia, które stanowią wstępne potwierdzenie o braku podstaw do wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a
ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
3. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, inne niż oświadczenia, o których
mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
na każdej zapisanej stronie dokumentu.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
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6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt 3, innych niż oświadczenia, wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
7. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
8. Zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych
przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
VII.
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI;
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku
braku potwierdzenia, dowodem przesłania pisma
będzie raport transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania maila.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
korespondencja będzie prowadzona z Pełnomocnikiem (Liderem).
4. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
− Norbert Paprota - Dyrektor Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni, - pok. 11,
tel. (014) 61-53-926; Dorota Wójcik tel. (014) 61-53-919 e-mail: mops@mopsbochnia.pl
w godzinach: pn. – pt. od 7.30 – 15.30;
− Kordian Bacik - tel. 798 343 429, sprawy proceduralne w godzinach: pn. – pt. od 7.30 –
15.30
VII.1. Informacje dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
3. Zmawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa, w pkt 3, lub dotyczy udzielonych już
wyjaśnień, zamawiający pozostawi wniosek bez rozpoznania.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści
na stronie internetowej.
6. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informację o terminie
zebrania udostępnia się na stronie internetowej.
7. W przypadku zwołania zebrania Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na
zebraniu pytania o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na
stronie internetowej.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
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9. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
10. W przypadku dokonania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamawiający przedłuży
termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to
konieczne.
11. Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie
internetowej.
12. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej.
13. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.

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

3.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana,
jako najkorzystniejsza (jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium).

4.

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 7a) Pzp Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT;
1.
2.

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
Oferta musi zawierać:
1)

formularz oferty - na załączniku Nr 1 do SIWZ;

2)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w zakresie braku podstaw do wykluczenia – na załączniku Nr 2 do
SIWZ;

3)

aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - na załączniku Nr 3 do SIWZ;

4)

zobowiązanie innych podmiotów – na załączniku Nr 4 do SIWZ (jeżeli dotyczy).

5)

pełnomocnictwo/a (jeżeli dotyczy);

6)

wykaz dokumentów, które wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników
postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepis o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

3.

Ofertę w postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej w języku polskim.

4.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania cywilnoprawnych
oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
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5.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.

Kserokopie muszą zawierać adnotacje „za zgodność z oryginałem” i muszą być opatrzone
podpisem i imienną pieczątką osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.

7.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert zawierających propozycje rozwiązań
alternatywnych lub wariantowych - oferty takie, jako sprzeczne z niniejszą specyfikacją
zostaną odrzucone.

8.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

9.

Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić pod rygorem nieważności w języku
polskim w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem oraz podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy. Oferta musi
być czytelna.

10. Wszystkie dokumenty i oświadczenia składane w oryginale w językach obcych należy
dostarczyć przetłumaczone na język polski.
11. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie miejsca,
w których wykonawca naniósł poprawki, muszą być podpisane przez osobę (osoby)
upoważnioną.
12. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez wyraźne przekreślenie błędnego zapisu
i umieszczenie obok niego poprawnego. Oferta nie powinna zawierać żadnych dopisków
między wierszami, fragmentów wymazanych ani nadpisanych poza niezbędnymi do
poprawy. W przypadku naniesienia poprawki powinna ona zostać parafowana przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
14. Zaleca się ponumerowanie wszystkich stron oferty wraz z wymaganymi załącznikami.
W przypadku składania oferty w więcej niż jednym tomie winna zostać zachowania ciągłość
numeracji stron.
15. Wykonawca zobowiązany jest umieścić ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą
i adresem wykonawcy.
Kopertę winna być oznaczona:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia
Oferta na przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Świadczenie usług opiekuńczych
dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bochni
Nie otwierać przed 29.11.2019 r. - przed godziną 12:00
W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia
a w przypadku przesłania jej pocztą lub pocztą kurierską za jej brak otwarcia w trakcie sesji
otwarcia ofert.
XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT;
1. Oferty należy składać na dzienniku podawczym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Bochni , ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia.
2. Termin składania ofert upływa dnia 29.11.2019 r. o godz. 11:45
3. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej pok. 8 w dniu 29.11.2019 r.
o godz. 12:00
4. Bezpośrednio przed otwarciem zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY;
1) Wykonawca winien podać w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ cenę brutto
jednej godziny świadczenia usług opiekuńczych jak również cenę brutto całości zamówienia,
którą będzie wynik mnożenia ilości godzin wykonywania usługi tj. 18 000 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) Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Jeżeli wybór oferty wykonawcy prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej
oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie
będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY
OFERT, A JEŻELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOŻLIWE Z OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN,
ZAMAWIAJĄCY
WSKAZUJE
KRYTERIA
OCENY
OFERT
W
KOLEJNOŚCI
OD
NAJWAŻNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAŻNEGO
Wyliczona wartość punktowa kryterium zostanie pomnożona przez znaczenie kryterium podane
w poniższej tabeli.
1.

Przy ocenie ofert, Zamawiający będzie się kierował kryteriami przedstawionymi w poniższej
tabeli, określającej równocześnie ich znaczenie. Ocena ofert zostanie dokonana w sposób
następujący:
l.p. Kryterium
1 Cena
2 Doświadczenie osób

Znaczenie w %
60 %
40 %

2. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
1) Cena oferty – 60%

=

Sposób obliczania wartości punktowej kryterium cena:
pc cn
cb x 100 x 60%
gdzie:
pc - ilość punktów uzyskana za cenę
cn - cena oferty najniższej
cb - cena oferty badanej
maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 pkt.

Każda z kolejno ocenianych ofert otrzyma liczbę punktów, która powstanie poprzez podzielenie
najniższej ceny spośród ważnych ofert, przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak
otrzymanej liczby przez 100 i znaczenie kryterium 60 %.
2) Doświadczenie osób - koordynatora - 40%
Wykonawca otrzyma punkty w tym kryterium jeżeli do realizacji zamówienia skieruje osobę
która wykaże się doświadczeniem koordynatora realizacji usług opiekuńczych.
Za wykazanie się doświadczeniem koordynatora przy realizacji 1 usługi (1 usługa = 1
umowa dot. świadczenia usług opiekuńczych) – oferta otrzyma 20 pkt.
Za wykazanie się doświadczeniem koordynatora przy realizacji 2 i więcej usług (1 usługa =
1 umowa dot. świadczenia usług opiekuńczych) – oferta otrzyma 40 pkt.
W przypadku skierowania do realizacji zamówienia osoby, która wcześniej nie koordynowała
procesu realizacji usług opiekuńczych – oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny
ofert.
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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.
W przypadku wskazania w Formularzu ofertowym większej ilości osób skierowanych przez
Wykonawcę do wykonywania czynności koordynatora, doświadczenia tych osób nie będą
sumowane, a do oceny zostanie przyjęte doświadczenie osoby, która posiada największe
doświadczenie.
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznanie zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość
punktów w oparciu o podane kryteria. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
4. W przypadku wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności
lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wyłącznie dla
celów porównania ofert zamawiający doliczy do podanej ceny podatek VAT obciążającego
zamawiającego z tytułu realizacji umowy, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami
podatkowymi. W takim przypadku podatek VAT tworzy wraz z ofertą rzeczywistą kwotę środków
wydatkowanych przez zamawiającego.
5. Jeżeli w postepowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów
i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia
ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których
mowa w pkt 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie
wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z
uwzględnieniem
okoliczności,
które
nastąpiły
po
wszczęciu
postępowania,
w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie
wyjaśnień.
8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez zamawiającego ofert dodatkowych.
9. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
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2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
9. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja o wykluczeniu wykonawcy,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO;
1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny przedstawić
zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego
z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi.
4. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy telefonicznie
lub oddzielnym pismem.
5. Zamawiający zawrze umowę 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, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny
sposób.
6. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów
wymienionych w pkt 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu
nieograniczonego, jeżeli:
1) złożono tylko jedną ofertę.
7. W przypadku złożenia odwołania przez, któregoś z wykonawców termin podpisania umowy może
ulec zmianie. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po
zakończeniu postępowania odwoławczego.
8. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w art. 24aa ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie
wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy
wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY;
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO
TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE
WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD
WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
TAKICH WARUNKACH;
Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi
załącznik do niniejszej specyfikacji.
XVII. INFORMACJĘ O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.
67 UST. 1 PKT 6 I 7
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Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.
XVIII. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I LICZBA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NA KTÓRĄ
WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ LUB MAKSYMALNĄ LICZBĘ CZĘŚCI, NA KTÓRE
ZAMÓWIENIE MOŻE ZOSTAĆ UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA
LUB ZASADY, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTÓRE CZĘŚCI
ZAMÓWIENIA ZOSTANĄ UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU
JEGO OFERTY W WIĘKSZEJ NIŻ MAKSYMALNA LICZBIE CZĘŚCI.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
XIX. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
6. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Bochni reprezentowany przez Dyrektora Norberta Paprotę, dalej (MOPS Bochnia) adres:
ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia, tel. (14) 615-39-10, e-mail: mops@mopsbochnia.pl
2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
z
którym
można
się
kontaktować:
w
następujący
sposób:
e-mail:
iodmops@mopsbochnia.pl lub listownie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni,
ul. Kolejowa 14, 32-700 Bochnia.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego MOPS
271.1.2019 - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Bochni prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO na piśmie w formie pisemnej albo lub w postaci
elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla
tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego
wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp.
7. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Bochnia dnia 20.11.2019 r.

Kierownik Jednostki Zamawiającego

Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków;
4. Zobowiązanie innych podmiotów;
5. Wykaz usług;
6. Wykaz osób;
7. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej;
8. Wzór umowy.

Strona 18 z 18

