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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej „Zamawiającym”  

REGON: 004730304 

NIP:  971-00-72-657 

 

adres do korespondencji:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Parkowa 22, 09-500 Gostynin 

Faks Zamawiającego: (24) 236-13-64 

Tel. Zamawiającego: (24) 236-13-60 

Adres strony internetowej http://www.mopsgostynin.pl 

e-mail: zamowienia.publiczne@mopsgostynin.pl 

 

II. TRYB  I  PODSTAWA  PRAWNA  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  ORAZ  MIEJSCA,  W KTÓRYCH ZOSTAŁO 

ZAMIESZCZONE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze 

zm.) – zwanej dalej ustawą – oraz aktów wykonawczych do ustawy, w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 

ustawy. 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej 

dalej ,,SIWZ", mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówieo Publicznych oraz przepisy 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. – w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądad zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126), zwanego dalej ,rozporządzeniem". 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówieo Publicznych, Nr ogłoszenia: ; data zamieszczenia: . 

 strona internetowa Zamawiającego: www.mopsgostynin.pl; data zamieszczenia: , 

 tablica ogłoszeo w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

Wykonywanie usług opiekuoczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 

domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,  zgodnie  z  art. 17 pkt. 11 i art. 50 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 930 ze zm.) w szacunkowej ilości 

maksymalnej 19.000 godzin w czasie trwania umowy we wszystkie dni tygodnia, w okresie 

od  01.01.2017 do  31.12.2017. 

 

Ilośd godzin może ulec zmianie i nie można jej określid dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, 

którą cechuje zmiennośd potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan zdrowia. Zamawiający 

zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko częśd ww. godzin będzie 

realizowana.  

 

Wspólny Słownik Zamówieo (CPV) Główny przedmiot: 

 85311100-3 Usługi opieki społecznej dla osób starszych 

 85311200-4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych 

 85312100-0 Usługi opieki dziennej 

http://www.mopsgostynin.pl/
mailto:zamowienia.publiczne@mopsgostynin.pl
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2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) podstawową pielęgnację, obejmującą higienę ciała, ubieranie i rozbieranie, pomoc w 

czynnościach fizjologicznych, w przemieszczaniu, w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,  

2) 2) podtrzymanie aktywności społecznej, obejmujące pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych 

i społecznych oraz motywowanie do aktywności fizycznej, 

3) wspieranie procesu leczenia, obejmujące pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej, 

umawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich, realizację recept, nadzór nad przyjmowaniem 

leków zgodnie z zaleceniem lekarza, powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych 

zmianach w zachowaniu podopiecznego wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, 

4) okazywanie wsparcia emocjonalnego w doświadczeniach egzystencjalnych: samotności, 

cierpieniu i umieraniu, 

5) pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, obejmującą zapewnienie posiłków, 

załatwianie spraw urzędowych, zakupy, utrzymanie czystości otoczenia, zabezpieczenie 

ogrzewania, zarządzania pieniędzmi, w zakresie, w jakim czynności te nie mogą byd wykonane 

przez podopiecznego i jego rodzinę. 

6) zapewnienie specjalistycznych usług opiekuoczych dostosowanych do szczególnych potrzeb 

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze 

specjalistycznym przygotowaniem zawodowym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez 

zamawiającego 

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usług w zależności od posiadanych 

środków. 

3. Zamawiający wymaga – zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – żeby czynności związane z przedmiotem 

zamówienia wykonywały osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca, w 

terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy z Zamawiającym – na realizację niniejszego 

przedmiotu zamówienia – zobowiązany jest przedstawid listę ww. osób oraz kopie umów o pracę. 

Zamawiający zastrzega prawo kontroli spełniania ww. warunku na każdym etapie realizacji 

umowy. Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwośd zmiany osób 

zatrudnionych na umowę o pracę – po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji : 01-01-2017 do 31-12-2017 

 

V. INFORMACJE OGÓLNE, W TYM  INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH 

ORAZ INNYCH PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

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

5. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówieo na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

8. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

9. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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VI. INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU ORAZ DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 

ZŁOŻYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, co do których brak podstaw do 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnieo do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie określa wymagao w tym zakresie 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 Zamawiający nie określa wymagao w tym zakresie 

3) zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) Wykaz wykonanych minimum 10 tysięcy godzin usług bądź usług wykonanych przez osoby 

wymienione w Załączniku nr 9 do SIWZ, które bezpośrednio będą uczestniczyd w 

wykonywaniu zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie usługi  zgodnie z przedmiotem zamówienia – Załącznik 

nr 2 do SIWZ. 

b) Wykaz osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania 

tymi osobami tj. dysponuje lub będzie dysponował. Preferowane wykształcenie średnie 

pielęgniarskie jednak Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował również osobami, 

które ukooczyły kurs opiekunki lub osobami bez przygotowania zawodowego, które legitymują 

się co najmniej półrocznym stażem w świadczeniu usług opiekuoczych - Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą 

wykazad, że ww. warunek spełnia jeden z Wykonawców (Partnerów) składających ofertę wspólną. 

 

4. Wykonawca  może  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia lub jego części, polegad na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja" o której mowa w ust. 4 niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnid 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Zamawiający publikuje 

pomocniczo wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w 

trakcie realizacji zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ. 

2) 2)  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 bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

13-22 ustawy, 
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3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegad na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują usługi zgodne z przedmiotem zamówienia. 

4) 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. 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 

ust. 1 ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

może zażądad przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 

4) czy podmioty na zdolności których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

zrealizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

7. Zamawiający  publikuje  pomocniczo  wzór  zobowiązania  podmiotu  trzeciego  do  oddania  do 

dyspozycji zasobów w trakcie realizacji zamówienia - Załącznik nr 3 do SIWZ. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 

którym mowa w ust. 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, o których mowa 

w ust. 4. 

9. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

10. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadad, czy nie 

podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 

ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 
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VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy, wyklucza z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków w postępowaniu lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia. 

2. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, jeżeli zachodzą w 

stosunku do niego podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy. 

3. Zamawiający wyklucza również z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 

5 pkt 1-2 ustawy, Wykonawcę: 

1) 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 2015 r. poz. 978, ze zm.) lub którego 

upadłośd 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 2015 r. 

poz. 233, ze zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwośd, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie 

wykazad za pomocą stosownych środków dowodowych; 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust.  

5  pkt  1-2  ustawy,  może  przedstawid  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnid naprawienie szkody 

wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośduczynienie 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. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 

24 ust. 8 ustawy. 

6. Zgodnie z art. 24 ust 12 ustawy Zamawiający może wykluczyd Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzieo składania ofert oświadczenia, że Wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wzorami 

określonymi w Załączniku nr 4 i 5 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 składa oświadczenie dotyczące tych podmiotów zgodnie z 

wzorem określonym w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

3. Wykonawca, który zamierza powierzyd wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa 

oświadczenia dotyczące podwykonawców zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 do 

SIWZ. 

4. 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 oraz brak 

podstaw wykluczenia. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwad Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzieo złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyd, aktualne na dzieo składania dokumenty, 

potwierdzające posiadanie uprawnieo do kierowania robotami drogowymi lub konstrukcyjno- 

budowlanymi bez ograniczeo. 

6.  Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w części VI INFORMACJE O 

WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU *…+ ust. 1 SIWZ, oświadczeo lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego   

wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania 

wyjaśnieo w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub udzielenia wyjaśnieo oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne 

byłoby unieważnienie postępowania. 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwad Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeo lub dokumentów potwierdzających, że nie 

podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do 

złożenia aktualnych oświadczeo lub dokumentów. 

8. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawid dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 
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10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 

2) oferta składana przez dwóch lub więcej partnerów wchodzących w skład konsorcjum lub 

spółki cywilnej musi byd przedstawiona jako jedna oferta; 

3) każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa w swoim imieniu oświadczenia o 

których mowa w ust. 1 niniejszej części SIWZ; 

4) ponoszą solidarną odpowiedzialnośd  za niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 

zobowiązania oraz za wyrządzone szkody w trakcie realizacji zamówienia; 

5) przyjmuje się, że pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców obejmuje uprawnienie 

do poświadczenia za zgodnośd z oryginałem kserokopii wszystkich dokumentów; 

6) wszelka korespondencja przesyłana będzie wyłącznie dla lidera (pełnomocnika); 

7) jeżeli oferta złożona przez podmioty działające wspólnie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwad pełnomocnika do 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

8) wszelkie rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wiodącym lub 

pełnomocnikiem. 

11. Forma dokumentów 

1) Wszelkie oświadczenia Wykonawcy składają w oryginale. 

2) Pełnomocnictwo składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodnośd z oryginałem 

przez  Wykonawcę – chyba, że reprezentacja wynika z innych dokumentów załączonych do 

oferty (np. z odpisu z rejestru). 

3) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia składane jest w oryginale. 

4) Wymagane dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodnośd z 

oryginałem przez Wykonawcę. 

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

6) Zamawiający może żądad przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

IX. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

1. Wykonawca  może  powierzyd  wykonanie  części  przedmiotu  zamówienia  podwykonawcom. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zawarcie umowy przez Wykonawcę z 

podwykonawcami części przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego w formie 

pisemnej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wskazad w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku braku wskazania części zamówienia, których 

wykonanie  miałoby  byd  powierzone  podwykonawcom,  Zamawiający samodzielnie zrealizuje 

całośd zamówienia. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, 

o ile są już znane, podad nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie usług. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 

w późniejszym okresie zamierza powierzyd realizację usług. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazad Zamawiającemu, że 
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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. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego  

realizacji, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, o którym mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

5. Jeżeli  Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpid tego podwykonawcę lub zrezygnowad z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepisy ust. 4 i niniejszego stosuje się wobec 

dalszych podwykonawców. 

6. Podwykonawcę w stosunkach z Zamawiającym reprezentuje Wykonawca. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny z  działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli 

lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzed umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego – nie później niż 10 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji usług 

– do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy – której treśd jest zaakceptowana przez 

potencjalne strony umowy – przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyd zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

9. Dostarczenie projektu umowy nawet łącznie ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie przez 

potencjalnego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nie rodzi odpowiedzialności solidarnej 

Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonywane przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę. 

10. Przedłożony Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy musi spełniad wymagania określone w 

SIWZ oraz zawierad w szczególności: 

1) wskazanie części przedmiotu zamówienia – powierzonych podwykonawcy, stanowiących częśd 

zamówienia publicznego; Przedmiot zamówienia wykonywany przez wykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę musi byd określony dokładnie i wyczerpująco tj., co najmniej poprzez 

wskazanie zakresu w dokumentacji. Wskazana częśd przedmiotu zamówienia w umowie o 

podwykonawstwo nie może wykraczad poza przedmiot zamówienia określony w ofercie przez 

Wykonawcę, jako częśd przedmiotu zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyd 

podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się, do jakości usług, nie mogą 

przewidywad lub dopuszczad wykonania części przedmiotu zamówienia – objętego umową o 

podwykonawstwo – w jakości gorszej niż określone w ramach niniejszego przedmiotu 

zamówienia. 

2) kwotę wynagrodzenia za usługi – kwota ta nie może byd wyższa niż wartośd tej części 

przedmiotu zamówienia wynikająca z oferty Wykonawcy, a suma  płatności podwykonawcom 

za daną częśd  przedmiotu zamówienia nie może byd wyższa niż przewidziane w umowie 

wynagrodzenie dla wskazanych części przedmiotu zamówienia; wynagrodzenie dla 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi byd wynagrodzeniem ryczałtowym; 

3) termin wykonania wskazanej części przedmiotu zamówienia powierzonych podwykonawcy – 

termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego 

podwykonawcy nie może byd późniejszy niż termin zakooczenia realizacji przedmiotu 

zamówienia określony w SIWZ i umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

4) warunki płatności – termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może byd dłuższy niż 14 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 



SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
Wykonywanie usług opiekuoczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina. 

 

10 

 

 

rachunku, potwierdzających wykonanie powierzonej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy części przedmiotu zamówienia, w tym: 

a) wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo ni może byd wymagalne 

przed wykonaniem przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. 

b) przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec 

Wykonawcy lub Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom 

wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

Jakiekolwiek wierzytelności przysługujące Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy, 

dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych 

podwykonawców), w tym w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia 

następowad będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie 

zobowiązany do zwrotu kwoty zatrzymanej, a zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia w 

tej części wygaśnie, w efekcie Zamawiający będzie zwolniony z zapłaty kwoty 

odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę; (odpowiednie postanowienia 

muszą się znaleźd także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami); 

5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców; 

6) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, w tym uprawnienie 

Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom 

wynagrodzenia; 

7) numer rachunku bankowego podwykonawcy; 

8) termin wystawienia faktury podwykonawcy na rzecz Wykonawcy, przy czym termin ten nie 

może byd dłuższy niż 5 dni od dnia dokonania odbioru powierzonej części przedmiotu 

zamówienia; 

11. Umowa z podwykonawcą  

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego powierzoną częśd przedmiotu 

zamówienia wykonaną przez podwykonawcę; 

2) uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

ewentualnego zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

12. Zamawiający,  w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w ust. 10 lub 11. 

13. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeo do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu 

umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

14. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  usługi przedkłada  

Zamawiającemu  –  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia  –  poświadczoną  za zgodnośd z  

oryginałem  kopię  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo. 

15. Zamawiający, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy, zgłasza w formie 

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jeżeli nie są 

spełnione wymagania określone w ust. 10 lub 11. 

16. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy zgodnie z ust 15, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

17. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodnośd z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy  w  sprawie  zamówienia  

publicznego  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  jeżeli  ich przedmiot został wskazany przez 
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Zamawiającego w SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 

zł. 

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 

dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

usługi, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie 3 dni od dnia przedłożenia umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

19. Przepisy ust. 7-18 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

20. Każda   zmiana   umowy   z   podwykonawcą   lub   dalszym   podwykonawcą   wymaga   zgody 

Zamawiającego w formie pisemnej. 

21. Zamawiający może żądad od Wykonawcy niedopuszczenia, zmiany lub usunięcia podwykonawcy 

usług, jeżeli: 

1) w umowie o podwykonawstwo nie są spełnione wymagania określone w ust. 10, 11 lub 18; 

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że sprzęt techniczny, osoby lub kwalifikacje, którymi 

dysponuje podwykonawca nie dają rękojmi należytego i terminowego wykonania 

powierzonego podwykonawcy części przedmiotu zamówienia. 

22. Powyższe zasady mają zastosowanie do dalszych podwykonawców, o ile byli oni zgłoszeni i 

zaakceptowani przez Zamawiającego.  

 

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW WSKAZANI OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia i dokumenty oraz inne informacje (wnioski, zaświadczenia) należy przesyład 

pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,  w godz. 

od 8:00  do 15:00. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną – każda ze 

Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.  Korespondencja z 

Zamawiającym odbywad się będzie wyłącznie w języku polskim. 

2. Zapytania do SIWZ mogą byd złożone w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną 

(Zamawiający prosi o przekazywanie zapytao w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania 

wyjaśnieo) na adres  zamowienia.publiczne@mopsgostynin.pl. 

3. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest: 

1) w myśl przepisu art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. – o zmianie ustawy Prawo 

zamówieo publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1020) – dla złożenia 

oferty wraz z załącznikami, 

2) dla zmiany lub wycofania oferty oraz oświadczeo i dokumentów składanych w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, 

3) w myśl § 14 ust. 1 rozporządzenia oświadczenia 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: 

4. Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

zobowiązany udzielid wyjaśnieo niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do kooca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnieo, Zamawiający może udzielid wyjaśnieo albo 

pozostawid wniosek bez rozpoznania. 

mailto:zamowienia.publiczne@mopsgostynin.pl
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6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 4. 

7. Treśd zapytao wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, 

bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej. 

8. W  uzasadnionych  przypadkach  Zamawiający  może  przed  upływem  terminu  składania  ofert 

zmienid treśd SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępnia na swojej stronie 

internetowej. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ 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 SIWZ, oraz na swojej stronie 

internetowej. 

10. Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  błędy  w  transmisji  danych,  w  tym  błędy 

spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też 

okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisje danych. 

11. Nie przewiduje się zebrania Wykonawców. 

12. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego  kontaktowania się  z  Wykonawcami są: 

 Anna Krzewicka - (24) 236-13-65, w zakresie przedmiotu zamówienia  

 Arkadiusz Michalski – (24) 236-13-70, w zakresie SIWZ 

 

XI. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ 

1. Zamawiający może w uzasadnionym przypadku przed upływem terminu składania ofert zmienid 

treśd SIWZ. 

2. Dokonana w ten sposób zmiana przekazana zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieszcza w Biuletynie Zamówieo Publicznych ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o 

zamówieniu. 

4. Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ, która nie spowoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, będzie 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin  

składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści tę 

informację na stronie internetowej. 

 

XII. WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą ustala się na 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyd termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócid się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4. Odmowa  wyrażenia  zgody  na  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  nie  powoduje  utraty 

wadium. 

5. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z 

jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z 

wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 
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6. Jeżeli przedłużenie terminu związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej,  obowiązek  wniesienia  nowego  wadium  lub  jego  przedłużenia  dotyczy 

jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznad się z 

wymaganiami dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia oraz innymi wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w niniejszej SIWZ. 

 

Informacje dotyczące warunków składania oferty 

1. Ofertę należy sporządzid zgodnie z formularzem oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ 

2. Wykonawca może złożyd jedna ofertę. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie 

pisemnej, treśd oferty musi odpowiadad treści SIWZ. 

3. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyd oświadczenia, o których mowa w części VIII 

WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW *…+. 

4. Oferta winna byd podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i 

zaciągania w jego imieniu zobowiązao finansowych w wysokości odpowiadającej co najmniej cenie 

oferty (oznacza to, że jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 

pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka 

osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą byd podpisane przez wszystkie te osoby). 

5. W myśl rozporządzenia oświadczenia 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. 

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

7. Poświadczenia za zgodnośd 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. 

8. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie 

oryginałów, nie podlegają zwrotowi. 

9. Oferta musi byd sporządzona w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą, czytelną techniką. Zamawiający sugeruje, aby oferta była trwale spięta. Zaleca się aby 

wszystkie strony oferty zostały zaparafowane lub podpisane przez osoby uprawnione. Ewentualne 

poprawki w tekście oferty muszą byd naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osoby 

uprawnione. 

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

11. W przypadku ofert złożonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia 

Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 

odwołania. 

 

Sposób składania oferty 

 

1. Ofertę   należy   złożyd   w   zamkniętej   kopercie,   zapieczętowanej   w   sposób   gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalnośd do terminu otwarcia 

ofert. Oferta powinna byd umieszczona w zamkniętych  kopertach  oznakowanych  w sposób 

następujący: 
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a) koperta zewnętrzna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 

ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin 

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego 

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

nie otwierad przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 

 

b) koperta wewnętrzna 

OFERTA CENOWA 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie 

ul. Parkowa 22,  09-500 Gostynin 

Oferta w trybie przetargu nieograniczonego 

na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

 

2. o zawartości: 

a) formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ 

b) oświadczenia wymienione w części VIII SIWZ: WYKAZ OŚWIADCZEO LUB DOKUMENTÓW, 

POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK 

PODSTAW WYKLUCZENIA; 

c) ewentualne pełnomocnictwo; 

 

Wycofanie oferty lub jej zmiany 

1. Wykonawca może wprowadzad zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed 

upływem terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byd złożone według takich samych wymagao, jak 

składana oferta tj. w kopertach odpowiednio oznakowanych, zaopatrzonych dodatkowo 

dopiskiem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy 

otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 

procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofad się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak wprowadzenie 

zmian i poprawek) z dopiskiem na kopercie zewnętrznej „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone 

dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po stwierdzeniu zgodności 

ze złożonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – ul. Parkowa 22, 09-500  Gostynin,  pok. 10 

(sekretariat), 

10 listopada 2016 r. do godz. 10.00 

 

MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  OTWARCIA  OFERT 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie – ul. Parkowa 22, 09-500  Gostynin,  pok. 9 

10 listopada 2016 r. o godz. 10.15 

 

 

 

 



SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 
Wykonywanie usług opiekuoczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina. 

 

15 

 

 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę oferty należy wyrazid w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywad się będą w złotych polskich, 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeo w walutach obcych. 

3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy. 

4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 

dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

wpłacid zgodnie z obowiązującymi przepisami. Taka sama sytuacja nastąpi w przypadku innych 

podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązane do 

uiszczenia podatku VAT na terenie Polski. Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie 

winni na Formularzu ofertowym zaznaczyd, że cena ofertowa nie zawiera należnego podatku VAT i 

dlaczego. 

 

XVII. OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJĄCY  BĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE OFERTY 

ORAZ SPOSÓB OCENY OFERTY 

 

Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 

cena – 60 % 

doświadczenie – 40 % 

W zakresie kryterium „cena” oferta może uzyskad max 60 pkt. 

Punktacja danej oferty obliczona zostanie wg wzoru: 

 

        Cena najniższa z ofertowych 

C = ------------------------------------------- x 60 pkt = …….. pkt 

         Cena badana 

 

W zakresie kryterium „doświadczenie” oferta może uzyskad max 40 pkt. 

Punktacja danej oferty przeprowadzona będzie w oparciu o wykazane w Załączniku nr 10 do SIWZ usługi 

zgodne z przedmiotem zamówienia – liczone w pełnych latach. Umowy krótsze niż 1 rok sumuje się. 

 

Liczba pełnych lat Liczba punktów 

1 – 3 lat 10 punktów 

4 – 6 lat 20 punktów 

7 – 10 lat 30 punktów 

Powyżej 10 lat 40 punktów 

 

Ocena oferty jest sumą uzyskanych punktów w kryterium cena i kryterium doświadczenie ( C+D ) 

 

Wykonawca który nie spełni wymaganych warunków lub nie uzupełni wymaganych oświadczeo w 

wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta z mocy prawa zostanie uznana 

za odrzuconą. 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. 
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XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE BADANIA OFERT 

1. W  toku  badania  i  oceny  ofert  Zamawiający  może  żądad  od  Wykonawców  wyjaśnieo 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a 

Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej 

treści. Wyjątkiem są oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny   

(których poprawienie wiąże się z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty – które Zamawiający poprawia w tekście oferty, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

2. Zamawiający przyzna zamówienie temu Wykonawcy, którego oferta: 

1) jest zgodna z przepisami określonymi w ustawie, 

2) spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ, 

3) osiągnie najwyższą liczbę punktów, zgodnie z podanymi kryteriami. 

3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o 

udzielenie zamówienia. 

 

XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAD DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może 

zawrzed umowę w terminie krótszym niż 5 dni jeżeli: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona jedna oferta, 

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego wykonawcy. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we 

wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ. 

3. Zakazuje się istotnych zmian postanowieo umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrad ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

 

XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXI. INFORMACJE O TREŚCI UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WARUNKACH JEJ 

ZMIANY 

1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 

zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ 

oraz ofertą złożona przez Wykonawcę. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwośd wprowadzenia zmian do umowy w 

przypadku, gdy: 

1) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT; 

2) nastąpią zmiany treści przepisów prawa dot. realizowanego przedmiotu zamówienia, mające 

wpływ na jego realizację; 

3) wystąpią niemożliwe do przewidzenia okoliczności związane z działaniem siły wyższej; 

4) wystąpią okoliczności dotyczące konieczności zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 

terminu zapłaty; 
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3. Powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony umowy. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian jest uprzednie poinformowanie na piśmie drugiej strony o 

ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących koniecznośd zmian w umowie 

oraz podpisanie przez Strony aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

XXII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

W niniejszym postępowaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki 

ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówieo publicznych. 

 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług 

 Załącznik nr 3 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobów w trakcie 

realizacji zamówienia 

 Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu  

 Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania  

 Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia w sprawie przynależności do grupy kapitałowej  

 Załącznik nr 7 – Wzór Umowy 

 Załącznik nr 8 – Wzór oświadczenia o podwykonawcach 

 Załącznik nr 9 – Wykaz osób 

 Załącznik nr 10 – Informacja na temat doświadczenia Wykonawcy 

 

 


