
ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Złotów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie –  „Świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018”

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

(SIWZ)

Dla postępowania z zakresu usług społecznych prowadzonego na podstawie art. 138o

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2017r poz. 1579 z

późn.zm. )

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości wyrażonej w złotych 750.000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018”

ZATWIERDZAM :

Kierownik MOPS w Złotowie

Złotów, dnia 06.12.2017r.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 

Rozdział I      Instrukcja dla Wykonawców 

Rozdział II      Załączniki - wzory

załącznik nr 1 Formularz oświadczenia o:

1a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu    

1b) nie podleganiu wykluczeniu 

załącznik nr 2 Wykaz dotyczący doświadczenia Wykonawcy

załącznik nr 3 Wykaz osób

załącznik nr 4 Oświadczenie  Wykonawcy  o  przynależności  lub  braku  przynależności  do  tej  samej  grupy

kapitałowej

Rozdział III: Formularz Oferty

Rozdział IV: Wzory umów :

1) umowa o świadczenie usług

2) umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  zwana  jest  w  dalszej  treści

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub Specyfikacją.

NINIEJSZA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEST DOSTĘPNA  NA

INTERNETOWEJ STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO www.mopszlotow.pl
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ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

1.         Zamawiający 

Zamawiającym jest 

jednostka budżetowa Gminy Miasto Złotów, NIP Gminy Miasto Złotów:767-166-94-26

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

tel. 67-2633034 , 67-2632409 , fax. 67-2633034

Regon 004611887

NIP 767-129-24-30

czas pracy: pon. 8.00-16.00

wt.-pt. 7.00 -15.00

adres poczty elektronicznej:mopszlotow@wp.pl

strona internetowa:www.mopszlotow.pl

2.     Opis  sposobu porozumienia się  Zamawiającego z  Wykonawcami wraz  ze  wskazaniem przez

Zamawiającego osób uprawnionych do kontaktów  

2.1.       Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),

osobiście,  za  pośrednictwem posłańca,  faksu  pod  numerem:  (67)  263  30  34 lub  przy  użyciu  środków

komunikacji elektronicznej na e-mail: mopszlotow@wp.pl

2.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich treść dotarła do adresata

przed  upływem  terminu.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,  wnioski,

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2.3.   Wyjaśnienia  i  uzupełnienia  na  wezwanie  Zamawiającego,  Wykonawca  jest  zobowiązany  doręczyć

Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień w formie

pisemnej. Przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień, Wykonawca jest

również zobowiązany przesłać faxem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej kopię wyjaśnień lub

uzupełnień, które zamierza przedłożyć na wezwanie Zamawiającego.

2.4.      Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje powinny być przekazywane przez

Wykonawców Zamawiającemu pod numer faksu: (67) 263 30 34 lub email: mopszlotow@wp.pl

2.5.   Postępowanie,  którego  dotyczy  niniejsza  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia,  jest  oznaczone

znakiem: MOPS.221.1.2017 Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się

na wyżej podane oznaczenie.

2.6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
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- Bożena Spychała – Starszy Inspektor

              - Piotr Brewka - kierownik

3. Tryb udzielenia zamówienia

3.1. Postępowanie o udzielenie  zamówienia  prowadzone jest  w trybie  określonym w niniejszej  Specyfikacji  z

zastrzeżeniem  stosowania  obligatoryjnych  elementów  postępowania,  wskazanych  dyspozycją  art.  138o

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2017 r. ,poz. 1579 z późn.zm./.  

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa Pzp”,

należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4.         Opis przedmiotu zamówienia, oferty częściowe, podwykonawcy

4.1.    Przedmiotem  zamówienia  jest  „Świadczenie  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018”.

4.2. Zgodnie  ze  Wspólnym  Słownikiem  Zamówień  (CPV)  przedmiot  zamówienia  obejmuje  zakres  określony

kodami:

 85.31.2000-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych.

4.3.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

4.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych o zakresie:

1) usługi opiekuńcze u 95 podopiecznych w ilości około 28000 godzin rocznie,

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u 10 podopiecznych w ilości ok. 5600

godzin rocznie.

Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości usług. Zamawiający

zapłaci jedynie za faktycznie zrealizowane godziny usług. Liczba godzin może ulec zmianie i nie można jej określić

dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan

zdrowia i sytuację życiową osób wymagających pomocy.

Godzina usługi jest godziną zegarową (60 minut) liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez

czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.

Dane osobowe klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie skierowanych do świadczenia im

usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opiekuńczych będą przekazywane Wykonawcy na podstawie umowy

powierzenia danych osobowych - zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zamawiający wymaga, by opiekunowie świadczyli usługi w miejscach zamieszkania osób wymagających opieki

na terenie Gminy Miasto Złotów w czasie dostosowanym do potrzeb  podopiecznych,  w tym również w godzinach

popołudniowych i dni wolne od pracy.

Do zadań opiekunów należą w szczególności:

1)  wykonywanie  usług  podstawowych  polegających  na  pomocy  w  zaspakajaniu  niezbędnych  potrzeb  życiowych,

rozumiane jako:

• dbałość o higienę i wygląd osoby wymagającej pomocy oraz jej miejsca zamieszkania,
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• pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych,

• dokonywanie niezbędnych zakupów,

• przygotowywanie lub dostarczanie posiłków,

• utrzymywanie kontaktów z otoczeniem,

• pomoc w organizowaniu i spędzaniu czasu wolnego,

• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

• pielęgnacja,  jako  wspieranie  procesu  leczenia,  w  tym  w  szczególności:  pomoc  w  dostępie  do

świadczeń zdrowotnych, pilnowanie terminów wizyt lekarskich i badań diagnostycznych, pomoc w zaopatrzeniu w leki,

pomoc w zaopatrzeniu w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

• pomoc w podawaniu leków zgodnie z zaleceniami lekarza,

• prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy.

2) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych u osób z zaburzeniami psychicznymi, których rodzaj

i zakres wynika z indywidualnych potrzeb klienta, realizowane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym

zakresie.

Osoby realizujące usługi opiekuńcze winny posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania tych

usług potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Osoby  wykonujące  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  u  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  powinny  posiadać

kwalifikacje określone w przepisach w tym zakresie /rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz.U. Nr 189 ,poz. 1598 ze zm./.

Do  świadczenia  usług  opiekuńczych  oraz  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami

psychicznymi, Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby niekarane, sprawne fizycznie i intelektualnie, zdolne do

wykonywania prac fizycznych, posiadające umiejętność utrzymywania prawidłowych kontaktów interpersonalnych.

Wykonawca zapewni świadczenie usług opiekuńczych przez osoby odpowiednio przeszkolone przez Wykonawcę w

zakresie wykonywania usług objętych umową.

Wykonawca usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z  zaburzeniami psychicznymi

powinien:

1) zapewnić ciągłość świadczonych usług od dnia 1 stycznia 2018 roku,

2) na czas trwania umowy dotyczącej niniejszego zamówienia dysponować biurem na terenie miasta Złotowa, które

otwarte będzie przez 5 dni w tygodniu /w dni robocze/ przez co najmniej 4 godziny dziennie,

2)zatrudnić taką liczbę osób, która zapewni właściwą realizację świadczenia, 

3) kontrolować jakość świadczonych usług w miejscu zamieszkania podopiecznego.

4) zapewnić stały, całodobowy kontakt telefoniczny z osobą upoważnioną do podejmowania decyzji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranność w wyborze osób, przy pomocy których będzie świadczył usługi

objęte niniejszym zamówieniem oraz prawidłowość wykonywanych przez nie czynności i obowiązków w powyższym

zakresie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, w tym przez osoby, przy pomocy

których Wykonawca realizuje zamówienie osobom korzystającym z usług w związku ze świadczeniem usług objętych

umową. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie wykonywania

zamówienia.
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4.5.  Zatrudnienie.

Wykonawca zatrudni opiekunów na umowę o pracę lub umowę zlecenie na okres wykonywania świadczenia,

zgodnie z przepisami kształtującymi umowy w przepisach Kodeksu cywilnego lub Kodeksu pracy. 

Opiekunowie  zatrudnieni  przez  wykonawcę  (niezależnie  od  formy  zatrudnienia)  muszą  otrzymywać  co

najmniej wynagrodzenie godzinowe wynikające z ustalonej na 2018 r wysokości minimalnego wynagrodzenia. 

Zamawiający dopuszcza łączenie wykonywania usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, w

tym   specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi.  Warunkiem  umożliwiającym

łączenie  wykonywania  usług  jest  posiadanie  przez  te  osoby  odpowiednich  dla  danych  usług  kwalifikacji  i

doświadczenia.

Zmiana  osoby  wskazanej  w  wykazie  osób,  w  okresie  wykonywania  świadczenia  będzie  możliwa  tylko  i

wyłącznie jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych przesłanek :

1) utrata zdrowia lub życia,

2) pisemna rezygnacja z uzasadnieniem osoby wykonującej świadczenia lub osoby objętej opieką,

3) okres wykonywania świadczenia był nie krótszy niż 6 miesięcy,

4) osoba wskazana do wykonywania usług w sposób rażący narusza zasady i zakres wykonywania świadczenia i mimo

pisemnej uwagi Zamawiającego nie nastąpiła poprawa wykonywania świadczenia.

Czasowa zmiana osoby wykonującej świadczenia będzie możliwa, jeżeli aktualnie wykonująca świadczenia osoba :

1) przebywa na zwolnieniu lekarskim, 

2) korzysta z urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego,

Zmiana stała lub czasowa osoby wykonującej świadczenia będzie możliwa jeżeli :

1) osoba posiada kwalifikacje i doświadczenia odpowiadające wymaganiom zawartym w niniejszej SIWZ,

2) wykonawca złoży umotywowany wniosek na piśmie o zmianę osoby i Zamawiający wyrazi na to zgodę.

5.  Podwykonawcy

5.1.  Zamawiający  dopuszcza  wykonanie  przez  Wykonawcę  części  przedmiotu  zamówienia  przy  udziale

podwykonawców  wyłącznie  w  zakresie  prowadzenia  biura. Pozostały  zakres  wykonania  przedmiotu  zamówienia

wykonawca wykona wyłącznie siłami własnymi. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia

wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonania tego zamówienia.

5.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,

na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ust.  1  ustawy  Pzp,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w

postępowaniu,  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  podwykonawca  lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca,  na którego zasoby wykonawca

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

7. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia
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O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy zaakceptują warunki zawarte w projektach umów oraz złożą jako

kompletną jedną ofertę spełniającą wymogi niniejszej specyfikacji i ustawy  Prawo zamówień publicznych, w tym

zawierającą  kalkulację  zaoferowanych  stawek  1  godziny  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług

opiekuńczych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

7.1. nie podlegają wykluczeniu, 

7.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

7.2.1.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:

7.2.1.1. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta

tysięcy złotych).

7.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy  wykażą, że  w ostatnich 3 latach należycie wykonali

usługi opiekuńcze u co najmniej 80 osób rocznie o liczbie świadczeń nie mniejszą niż 25000 godzin rocznie i specjalistyczne

usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi u co najmniej 10 osób rocznie o liczbie świadczeń nie mniejszej niż

5500 godzin rocznie. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, powyższe wymogi powinny być spełnione za ten

okres.  Zaleca się, aby przedkładane były dokumenty potwierdzające, że wykonane przez Wykonawcę usługi zostały

zrealizowane w sposób prawidłowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia tj:

- w przypadku zwykłych usług - Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego oraz

osób zdolnych do wykonywania zamówienia został  spełniony jeśli  wykaże, że dysponuje co najmniej  12 osobami

zatrudnionymi do realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu: pielęgniarki,  opiekuna

środowiskowego, asystenta osoby niepełnosprawnej, bądź posiadające kwalifikacje potwierdzone ukończeniem szkół i

stosownych kursów dla opiekunów potwierdzone odpowiednimi dyplomami, świadectwami i zaświadczeniami,

- w przypadku usług specjalistycznych - Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania potencjału technicznego

oraz osób zdolnych do wykonywania zamówienia został spełniony jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami

zatrudnionymi do realizacji zamówienia posiadającymi kwalifikacje do wykonywania zawodu zgodne z rozporządzenia

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189,

poz. 1598 z późn. zm.).

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie z formułą „spełnia – nie spełnia” lub „Nie dotyczy”, w oparciu o

informacje zawarte w dokumentach i/lub oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

7.3. Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  Wykonawcę  w  przypadku  spełnienia  wobec  niego

przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp, tj.:

7.3.1 wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw

wykluczenia,

7.3.2 wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
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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. poz. 553, z późn. zm.) lub art.

46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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); 

7.3.3 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 7.3.2.; 

7.3.4 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; 

7.3.5 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

który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

7.3.6 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;

7.3.7 wykonawcę,  który  bezprawnie  wpływał  lub  próbował  wpłynąć  na  czynności  zamawiającego  lub  pozyskać

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7.3.8 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;

7.3.9 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;

7.3.10 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 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

7.3.11 wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia

publiczne;

7.3.12 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 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
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częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

            a także w przypadku gdy:

7.3.13 w  stosunku  do  Wykonawcy  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, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,

jeżeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację  majątku  upadłego,  chyba  że  sąd

zarządził  likwidację  jego  majątku  w  trybie  art.  366  ust.  1  ustawy  z  dnia  28  lutego  2003  r.  –  Prawo

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

7.3.14. Wykonawca 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,

7.3.15. Wykonawca, 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 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia

odszkodowania.

7.4.       Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.2. lit a-c i pkt 7.3.3., gdy osoba, o której mowa w tych przepisach

została  skazana  za  przestępstwo  wymienione  w  pkt  7.3.2.  lit.  a–c,  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 pkt  7.3.2.  lit.  d  i  pkt  7.3.3.,  gdy  osoba,  o  której  mowa w tych  przepisach,  została  skazana  za

przestępstwo wymienione w pkt 7.3.2. lit. d, 

b) w pkt 7.3.4. 

–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 pkt 7.3.7. i 7.3.9. lub pkt 7.3.14. i 7.3.15., jeżeli nie upłynęły 3 lata od

dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3.10., jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony

zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

     5) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.3.11., jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o

zamówienia publiczne.

7.5. Wykonawca,  który  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  pkt  7.3.2.,  7.3.3.,  7.3.5.  –  7.3.9.  lub  pkt  7.3.13.

-  7.3.15.  SIWZ,  może  przedstawić  dowody  na  to,  że  podjęte  przez  niego  środki  są  wystarczające  do

wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
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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.  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.

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

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 7.5.

7.5.2 W przypadkach, o których mowa w pkt 7.3.8. SIWZ przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia

temu wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  że  jego  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie

zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.7.       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. 

7.8. 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  lub  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 oświadczeń lub dokumentów. 

8. Opis sposobu przygotowania ofert

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

8.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

8.3. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert:

oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –   załącznik nr 1a  .

oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4

ustawy Pzp –   załącznik nr 1b.

8.4. Oferta  wraz  z  załącznikami  musi  być  podpisana  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  wymaga,  aby  ofertę

podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności

gospodarczej.  Jeżeli  osoba/osoby  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie  pełnomocnictwa,  to

pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo musi zostać złożone

wraz  z  ofertą  w  oryginale  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii.  Do  pełnomocnictwa  należy  załączyć

dokumenty potwierdzające,  że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania

Wykonawcy w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu

z  Krajowego  Rejestru  Sądowego  lub  informacji  odpowiadającej  odpisowi  aktualnemu  Rejestru

Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art.  4 ust.  4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym

Rejestrze  Sądowym (Dz.  U.  z  2007 r.  Nr  168,  poz.1186,  z  pózn.  zm.)  albo  zaświadczenia  o  wpisie  do
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Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)).

8.5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:

8.5.1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 8.3. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę

wspólnie  ubiegającego się  o  zamówienie.  Oświadczenia  te  mają potwierdzać  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. 

8.5.2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w

sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w

szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających

się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.

Dokument  (lub  dokumenty)  zawierający  ustanowienie  pełnomocnika  musi  być  podpisany  w  imieniu

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do

składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Ustanowienie

przedmiotowego  pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą.

Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w

formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Do  dokumentu  (lub dokumentów)  zawierającego ustanowienie  pełnomocnika należy załączyć  dokumenty

potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Wykonawców w

dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego

Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej

na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007

r.  Nr  168,  poz.1186,  z  pózn.  zm.)  albo  zaświadczenia  o  wpisie  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o

Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie  działalności gospodarczej z dnia 2

lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)).

8.5.3.    Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

8.5.4.   Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na Wykonawcę, w miejscu np.

nazwa  i  adres  Wykonawcy,  należy  wpisać  dane  dotyczące  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o

udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców. 

8.6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ,

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 oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.3.

8.7. Oferta powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym Rozdział III SIWZ, co do treści oraz formy.
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8.8. Każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty musi być podpisana przez Wykonawcę. Każda poprawka w

treści  oferty,  a w szczególności  każde przerobienie, przekreślenie,  uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie

korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

8.9. Podpisanie oferty powinno być dokonane w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis

lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

8.10. Oferta oraz oświadczenia muszą być czytelne. 

8.11. Wykonawca,  nie  później  niż  w  terminie  składania  ofert,  powinien  wskazać  w  sposób  nie

budzący  wątpliwości,  które  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa oraz  powinien

zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać, nie później niż w terminie

składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.

11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz.

1503, z późn. zm.). Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do

dnia  składania  ofert,  mają  charakter  techniczny,  technologiczny,  organizacyjny  lub  posiadają  wartość

gospodarczą  oraz  Wykonawca  podjął  w  stosunku  do  nich  czynności  zmierzające  do  zachowania  ich  w

poufności.  Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji,  o  których  mowa  w  art.  86  ust.  4  ustawy  Prawo

zamówień publicznych. 

             Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.

z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte.

Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zawartych w

szczególności  w  oświadczeniach,  wyjaśnieniach  i  dokumentach  składanych  przez  Wykonawcę  w  toku

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że

stanowią  one  tajemnicę  przedsiębiorstwa  powinno  nastąpić  przed  upływem  terminu  do  złożenia  przez

Wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.

8.12. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia

tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na 

adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018.” 

Nie otwierać przed 15 grudnia 2017 r. godz. 1415    

8.13. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany,  poprawki,  modyfikacje  i  uzupełnienia  do  złożonej  oferty  pod

warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  zawiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  przed  terminem

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak

składana oferta tj. w kopercie dodatkowo oznakowanej napisem „ZMIANA”, z powołaniem się na numer, pod

jakim została zarejestrowana oferta. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty

Wykonawcy,  który  wprowadził  zmiany,  po  uprzednim  stwierdzeniu  poprawności  procedury  dokonywania

zmian i dołączeniu do oferty.

8.14. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez

złożenie  pisemnego  powiadomienia,  według  tych  samych  zasad  jak  wprowadzanie  zmian  i  poprawek  z
12 / 50



ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Złotów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie –  „Świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018”

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane jako „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

Koperty zawierające oferty wycofane nie będą otwierane.

8.15. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

okolicznościach, o których mowa w pkt 7.3.12 SIWZ, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na

stronie  internetowej  informacji,  o  której  mowa  w  art.  86  ust.  5  ustawy  Pzp przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy  Pzp.  Wraz  ze  złożeniem  oświadczenia,

wykonawca  powinien  przedstawić,  pod  rygorem  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,

dowody,  że powiązania  z innym wykonawcą nie  prowadza do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. 

Wymagane oświadczenia,  o  którym mowa w zdaniu  pierwszym powinny być  złożone  przez

każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie – załącznik nr 4. 

9. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu oraz brak podstaw  wykluczenia 

9.1.    Zamawiający wezwie Wykonawcę,  którego oferta została najwyżej  oceniona,  do złożenia w

wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu

oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:

9.1.1. W  celu  potwierdzenia  spełniania  warunku  o  którym  mowa  w  pkt  7.2.1.1.  SIWZ -  dokumentów

potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności  związanej  z  przedmiotem  niniejszego  zamówienia  na  sumę  gwarancyjną  określoną  przez

Zamawiającego.

9.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2.1 SIWZ -/Zał.Nr 2/ wykazu usług

wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

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

określających  czy  te  dostawy  lub  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 lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń

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 

9.1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2.2 SIWZ - wykazu osób, skierowanych

przez  Wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji
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zawodowych,  uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania  zamówienia

publicznego,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności  oraz  informacją  o  podstawie  do

dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 („Wykaz osób”). 

9.1.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

-  zaświadczenie  właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł  porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub

Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  nie  zalega  z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z

właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu,

- 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 Pzp,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21

ustawy Pzp oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6

ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

-  oświadczenia  wykonawcy o  braku  wydania  wobec  niego  ostatecznej  decyzji  administracyjnej  o  naruszeniu

obowiązków wynikających z  przepisów  prawa pracy,  prawa  ochrony  środowiska  lub  przepisów  o  zabezpieczeniu

społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy Pzp;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

9.2. UWAGA:  Wykonawca  nie  jest  obowiązany do  złożenia  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających

okoliczności, o których mowa w pkt 9.1., jeżeli:

1)       Wykonawca wskaże dostępność oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.  w formie

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych 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 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz.

352).  W  takim  przypadku  Zamawiający  pobiera  samodzielnie  z  tych  baz  danych  wskazane  przez

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

Dotyczy to w szczególności informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców

pobieranej  na  podstawie  art.  4  ust.  4aa  ustawy  z  dnia  20  sierpnia  1997 r.  o  Krajowym Rejestrze
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Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) oraz wydruków z Centralnej Ewidencji  i

Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  zgodnie  z  art.  38  ust.  4  ustawy  o  swobodzie  działalności

gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.),

2)        Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 9.1., które znajdują się w

posiadaniu  Zamawiającego,  w  szczególności  oświadczenia  lub  dokumenty  przechowywane  przez

Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp.  W  takim  przypadku  Zamawiający  w  celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta

z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 

9.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów wymienionych w pkt 9.1.1. i

9.1.2., może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków

opisanych w pkt 7.2.1.

9.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,   zamiast

dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.5.  -   składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

9.4.1. Dokumenty,  o  których  mowa w  pkt  9.4.,  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed

upływem terminu składania ofert.

9.5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.4. 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. Zapisy pkt 9.4.1. stosuje się.

9.6. 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.

9.7. Składane dokumenty (określone w pkt 9 niniejszej Instrukcji dla wykonawców) mogą być złożone w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

9.8. 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.

9.9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

9.10 Zamawiający  może  żądać  przedstawienia  oryginału  lub  notarialnie  poświadczonej  kopii  dokumentów,  o

których mowa w pkt 9.1. SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
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9.11. Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym  są  składane  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.  W  razie

wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

9.12. W przypadku, o którym mowa w pkt 9.2. SIWZ Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia

tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego

dokumentów. 

9.13. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Rozdziału, powinny

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz formy, w tym opisu kolumn i wierszy.

9.14. Każda poprawka w treści dokumentów, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,

nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być podpisane przez Wykonawcę.

9.15. Podpisanie  dokumentów  i  poświadczenia  za  zgodność  z  oryginałem  powinno  być  dokonane  w  sposób

umożliwiający identyfikację podpisu (np. czytelny podpis lub nieczytelny podpis wraz z imienną pieczątką

osoby podpisującej dokument lub poświadczającej kopię).

10. Powoływanie się na zasoby podmiotów trzecich 

 10.1. 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.

10.2 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów

na  zasadach  określonych  w  art.  22a  ustawy  Pzp,  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych

podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.1.4.

10.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,

że  realizując  zamówienie,  będzie  dysponował  niezbędnymi  zasobami  tych  podmiotów,  w  szczególności

przedstawiając  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na

potrzeby realizacji zamówienia.

10.4 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 art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

10.5 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.

  10.6. W  celu  oceny,  czy  Wykonawca  polegając  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów  na  zasadach

określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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,  Zamawiający  żąda  dokumentów  określających  w

szczególności: 

    10.6.1.  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

    10.6.2.  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

    10.6.3.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
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10.6.4.  czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  wykonawca  polega  w  odniesieniu  do  warunków  udziału  w

postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub  doświadczenia,  zrealizuje  roboty

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

    10.7 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.

  10.8 Jeżeli  zdolności  techniczne lub zawodowe lub sytuacja  ekonomiczna lub finansowa,  podmiotu,  o którym

mowa w pkt 10.1., 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 pkt 10.1. 

11. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści  SIWZ 

11.1. Wykonawca może zwrócić  się  do  Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie  treści  SIWZ. Zamawiający jest

obowiązany  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed  upływem  terminu

składania  ofert,  pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ wpłynął  do  Zamawiającego  nie

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający

zamieści treść pytania i odpowiedzi również na stronie internetowej: www.mopszlotow.pl 

11.2. Pytania należy kierować na adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

ul .Królowej Jadwigi 54 77-400 Złotów

11.3. W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  treścią  niniejszej  SIWZ  a  treścią  udzielonych  odpowiedzi,  jako  

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt

11.1. 

11.5. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

11.6. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

11.7. 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 zamieszcza stosowną informację na stronie

internetowej www.mopszlotow.pl

12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

12.1. Cena oferty powinna zostać wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o całkowity zakres prac przedstawiony w

opisie przedmiotu zamówienia.
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12.2. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie

koszty towarzyszące wykonaniu usług, które nie zostały ujęte jako oddzielne pozycje w kalkulacji cenowej.

12.3 Jeżeli  złożono ofertę,  której  wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, 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.  Jeżeli  złożono  ofertę,  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.

12.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN), w złotych polskich będą prowadzone również

rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

12.5. Wszystkie  wartości,  w tym ceny jednostkowe powinny  być  liczone  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po

przecinku.

13. Miejsce i termin składania ofert    

13.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Złotowie  – pok. 1 (sekretariat), w terminie do

dnia 15 grudnia 2017 r.  do godziny 14:00. 

13.2. Oferta  otrzymana  przez  Zamawiającego  po  terminie  składania  ofert,  zostanie  niezwłocznie  zwrócona

Wykonawcy.

14. Terminy związania ofertą

14.1. Termin związania ofertą wynosi  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

14.2. 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, nie

dłuższy jednak niż  60  dni.  Zgoda na przedłużenie  terminu związania  ofertą  winna być  wyrażona  na

piśmie (nie może być dorozumiana).

15. Miejsce i termin otwarcia ofert oraz ocena ofert  

15.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 w dniu 15 grudnia 2017 r., o godz.

14.15  

15.2. Otwarcie  ofert  jest  jawne.  Wykonawcy  mogą  uczestniczyć  w  otwarciu  ofert.  W  przypadku  

nieobecności  Wykonawcy przy otwieraniu ofert,  Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia  

ofert na wniosek Wykonawcy. 

15.3. Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na  

sfinansowanie  zamówienia.  W  trakcie  otwarcia  ofert  Zamawiający  odczyta  nazwę  (firmę)  oraz  adres  
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Wykonawcy,  którego  oferta  jest  otwierana  oraz  informacje  dotyczące  ceny  oferty,  terminu  wykonania  

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza 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.

15.4. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń o których mowa w

pkt  8.3.1.  i  8.3.2.,  nie  złożył  na  wezwanie  Zamawiającego,  o  którym  mowa  w  pkt  9.1.

oświadczeń  lub  dokumentów  wskazanych  w  pkt  9  niniejszej  SIWZ  potwierdzających

okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

lub  innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub

dokumenty  są  niekompletne,  zawierają  błędy  lub  budzą  wskazane  przez  Zamawiającego

wątpliwości,  Zamawiający  wezwie  do  ich  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  lub  do

udzielenia  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.

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.

15.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych przez nich ofert.

15.6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej 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 w

szczególności w zakresie :

15.6.1.  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 na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 2015 poz. 2008);

15.6.2.   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

15.6.3. wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu,

w którym realizowane jest zamówienie;

15.6.4. wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

15.6.5. powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

15.7. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
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15.7.1. wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów i  usług,  ustalonej  przed  wszczęciem

postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych

ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.6., chyba że rozbieżność

wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

15.7.2. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem

okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych,

Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.6.

15.7.    Obowiązek wykazania,  że  oferta  nie  zawiera  rażąco  niskiej  ceny spoczywa na Wykonawcy.  Zamawiający

odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień, o których mowa w pkt 15.6. lub 15.7. SIWZ lub

jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

15.8. Zamawiający  poprawi  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z

uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek  oraz  inne  omyłki  polegające  na

niezgodności  oferty  ze  specyfikacją,  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.9. Zgoda  Wykonawcy  na  poprawienie  omyłki  polegającej  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacją,

niepowodującej istotnych zmian w treści oferty, musi  być wyrażona na piśmie  w terminie 3 dni od daty

doręczenia zawiadomienia. 

15.10. Zamawiający:

15.10.1.wykluczy  Wykonawcę  z  postępowania,  o  ile  zajdą  wobec  tego  Wykonawcy  okoliczności

wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp;

15.10.2.odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy

Pzp.

15.11. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

15.11.1. 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,

15.11.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

15.11.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których

mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących

wydajności lub funkcjonalności  

15.11.4. unieważnieniu postępowania

             – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

15.12. W przypadkach, o których mowa w pkt 7.5., informacja, o której mowa w pkt 15.11.2, zawiera wyjaśnienie

powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające.

15.13. Informacje,  o  których  mowa  w  15.11.1  i  15.11.4  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej

www.mopszlotow.pl

15.14. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.
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16. Opis kryteriów oceny ofert

16. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- cena - 60% 

- doświadczenie wykonawcy – 40%

Wykonawca ,który zaproponuje najniższą cenę  spośród ofert spełniających wymagania otrzyma 60 pkt. Natomiast

pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów, według wzoru:

Cena najniższa oferty brutto

-----------------------------------x 100x60%= ……..pkt.

Cena oferty badanej brutto

Doświadczenie wykonawcy:

- do 12 miesięcy doświadczenia w świadczeniu usług opiekuńczych   -  1 pkt.

- za 1 rok                                                                                       -  3 pkt.

- za 2 lata                                                                                      -   5 pkt.

- za 3 lata                                                                                      - 10 pkt.

- za 4 lata                                                                                      - 15 pkt.

- za 5 lat                                                                                        - 20 pkt.

- za 6 lat                                                                                        - 23 pkt.

- za 7 lat                                                                                        - 25 pkt.

- za 8 lat                                                                                        - 30 pkt

- powyżej 10 lat                                                                             - 40 pkt.

Maksymalnie uzyskać można 40 pkt.

Ocena oferty jest sumą uzyskanych punktów w kryterium cena i kryterium doświadczenie.

Oferta  spełniająca  w  najwyższym  stopniu  wymagania  kryterium  otrzyma  najwyższą  ilość  punktów.  Pozostałym

Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

16.2. Za  najkorzystniejszą  zostanie  uznana  oferta,  która  nie  podlega  odrzuceniu  oraz  uzyska

największą ilość punktów łącznie w trzech kryteriach oceny ofert.

16.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru 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 wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenie w terminie określonym

przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

17. Udzielenie zamówienia 

17.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym

w ustawie Pzp oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane

kryteria wyboru.
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17.2. W  przypadku  udzielenia  zamówienia  Wykonawcom  określonym  w  art.  23  ust.  1  ustawy  Pzp  -

Zamawiający  przed  podpisaniem  umowy,  żąda  złożenia  umowy  regulującej  współpracę  tych

Wykonawców. Umowa  taka  powinna  określać  strony  umowy,  cel  działania,  sposób  współdziałania,

zakres prac przewidzianych do wykonania  każdemu 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.

17.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od

dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  z  zastrzeżeniem  odmiennych

postanowień art. 94 ustawy Pzp.

17.4. W przypadku,  gdy Wykonawca,  którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyla się  od

zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający

będzie  mógł  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert,  bez  przeprowadzenia  ich

ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki,  o których mowa w art.  93 ust. 1 ustawy

Pzp.

17.5. Wzór umowy zawarto w rozdziale IV pkt 1.

17.6. Zamawiający wymaga zawarcia umowy o przedstawionej treści i na przedstawionych warunkach.

17.7. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy podpisania umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

17.8. Zmiana umowy:

17.8.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie określonym w jej treści, a nadto: 

a) wprowadzenia zmian w ilości godzin usług opiekuńczych (zwiększeniu lub zmniejszeniu),

b)  jeżeli  konieczność  wprowadzenia  zmian  spowodowana  jest  zmianą  powszechnie  obowiązujących

przepisów prawa, ze skutkiem z nich wynikającymi,

c) zmiany statusu podatkowego po stronie Zamawiającego w związku z podatkiem VAT, a w szczególności ze

zmianą prawa lub orzecznictwem sądowym, 

d)  zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  wprowadzenia  lub  ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT

(zwiększenie  lub  zmniejszenie).  Przewiduje  się  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  zwiększenia  lub

zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT

a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie.

e)  zmiany  przepisów  powodujących  konieczność  innych  rozwiązań  niż  zakładano  w  opisie  przedmiotu

zamówienia.

17.8.2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy pzp:

a). utrata mocy aktów prawnych lub ich zmiana przywołanych w treści SIWZ i umowy,

b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,

c) zmiana nr rachunku bankowego,

d) zmiana danych teleadresowych.

17.8.3. Przewiduje się również możliwość zmiany umowy na korzyść Zamawiającego, w przypadku zaistnienia  

okoliczności nie przewidzianych uprzednio.

22 / 50



ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Złotów - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie –  „Świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018”

17.9. Niezależnie od umowy wskazanej w pkt 17.5. wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z  

Zamawiającym umowy powierzenia danych osobowych. Wzór umowy zawarto w rozdziale IV pkt 2.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

19. Wadium

19.1.    Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść

wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości:

15.000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100).

19.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form,

w zależności od wyboru Wykonawcy:

19.2.1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w SBL Złotów nr 54894100060017232920000090; Kserokopię

dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje

wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;

19.2.1. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym,  że

poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym;

19.2.2. gwarancjach bankowych;

19.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;

19.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt  2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.).

19.2.5. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich

Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  wykonanie  i  realizację  zamówienia  publicznego  tj.  członków

konsorcjum/spółki cywilnej.

19.2.6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w oryginale należy złożyć

w  siedzibie  Zamawiającego,  pok.  nr  2  (sekretariat),  gdzie  zostanie  wydane  stosowne  zaświadczenie  o

złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty.

19.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

19.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

19.5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały

okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 19.1., w formie

lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 19.2. zostanie wykluczony z postępowania.

19.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

(z  zastrzeżeniem  art.  46  ust.  4a  ustawy  Pzp).  Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako

najkorzystniejsza,  Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie  po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

19.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie  wadium na wniosek Wykonawcy,  który  wycofał  ofertę  przed upływem

terminu składania ofert.
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19.8. Jeżeli  wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je  wraz z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

19.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o

którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa

w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako

najkorzystniejszej.

19.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na

rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

19.10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

19.10.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

19.10.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

20.        Inne informacje

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przez Wykonawcę przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od

pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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ROZDZIAŁ II

ZAŁĄCZNIKI - WZORY
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DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

Załącznik nr 1a do Oferty

Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.Królowej Jadwigi 54, 77-400 Złotów

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa

w roku 2018. ”, prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt 7.2. SIWZ

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 …………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
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Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w

pkt 7.2. SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………………………………

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….…………………,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w

błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 …………………………………………

(podpis)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10

SIWZ, w celu wykazania spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału

w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w niniejszym oświadczeniu.

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ

                                                                                       Załącznik nr 1b do oferty
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Zamawiający:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Złotowie ul.Królowej Jadwigi 54          

77-400 Złotów

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na  potrzeby  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  pn.  „Świadczenie  usług  opiekuńczych i

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2017”,

prowadzonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,2,4 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

          …………………………………………

                    (podpis)
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24

ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

 …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,  że  następujący/e  podmiot/y,  na  którego/ych  zasoby  powołuję  się  w  niniejszym postępowaniu,  tj.:

…………………………………………………………………….………………………  (podać  pełną  nazwę/firmę,  adres,  a  także  w

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

          …………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam,  że  wszystkie  informacje  podane  w  powyższych  oświadczeniach  są  aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w

błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

          …………………………………………

(podpis)

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia

niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z Wykonawców.
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W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10.

SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o

tych podmiotach w niniejszym oświadczeniu.

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

                                                Załącznik nr 2
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając  ofertę  w  przetargu  nieograniczonym  na  „Świadczenie  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Złotowa w roku 2018.”, prowadzonego przez

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy

zrealizowała/y w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,  następujące zamówienia: 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

L.p.
Odbiorca

/zamawiający/

Wartość

wykonanych

usług

Data/okres/

wykonywania

usług

Przedmiot

wykonanych usług
Liczba osób i wymiar godzin

1

2

3

Uwaga: Należy załączyć dokumenty wymagane postanowieniami pkt 9.1.2. Instrukcji dla Wykonawców.

W  tabeli  należy  podać  charakterystykę  zamówienia  potwierdzającą  spełnienie  warunku  dotyczącego

zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 7.2.2.

_______________ dnia __ __ __ roku

_________________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

      

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

Załącznik nr 3

WYKAZ OSÓB
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

L.p.

Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe

(informacje dotyczące wymaganych

uprawnień - wykształcenie)

Doświadczenie

zawodowe

(liczba lat pracy na danym

stanowisku)

Podstawa do

dysponowania osobą

(rodzaj umowy,czas

obowiązywania)

1 2 3 4 5

1

            

2

         

*) w przypadku gdy osoba wskazana w wykazie,  została oddana do dyspozycji  przez inne podmioty, wykonawca

dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na potrzeby realizacji

zamówienia

*1), *2 -zgodnie z wymogami opisanymi w punkcie 7.2.2.2. niniejszej SIWZ

__________________ dnia _________ r.                       

 _________________________________                    

      (podpis Wykonawcy/Wykonawców)

     

   

       Załącznik nr 4 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa

w art.  24  ust.  1  pkt  23  ustawy Pzp,  Wykonawca przekazuje  Zamawiającemu  w terminie 3  dni  od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
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(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych

usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  na  terenie  miasta  Złotowa  w  roku  2017”,  nr

postępowania MOPS.221.1.2017 oświadczam/y, że reprezentowana/e przez nas firma/firmy, w związku z art. 24

ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych,

oświadczamy, że;

1. nie  należymy do  tej  samej grupy  kapitałowej,  co  inni  wykonawcy,  którzy  w tym postępowaniu

złożyli oferty lub oferty częściowe*

2. należymy do grupy kapitałowej  co inni wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub

oferty częściowe i przedstawiamy/nie przedstawiamy* następujące dowody, że powiązania z innymi

wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

_____________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenie winno być złożone przez każdy 

podmiot.

Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia, spowoduje wykluczenie wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty

częściowe w postępowaniu.

__________________ dnia _________ r.                       

_______________________________

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)
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ROZDZIAŁ III
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Do Zamawiającego :
Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie

ul. Królowej Jadwigi 54

77-400 Złotów

Przedmiot zamówienia :
 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania klientów na terenie

Miasta Złotowa od dnia 

01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Ja/ My* :

Wykonawca ( jeżeli oferta składania wspólnie – wpisać dane pełnomocnika ) :
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………

Adres : ……………………..

Województwo : ……………………………..

Tel : …………………

e-mail : …………………..

NIP : ……

REGON : ……

Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym 

………………….. Nr KRS ………………*

Kapitał zakładowy : …………………. złotych*

Podmiot wpisany do CEiIDG RP*

Podatnik VAT – TAK – NIE*

Imię i nazwisko, stanowisko osoby/osób uprawnionych do reprezentacji 

Wykonawcy :

…………………………………………………………………………………………….

……..

…………………………………………………………………………………………………

…

Podstawa upoważnienia : ……………………………………………..

………………….

Forma składania oferty :
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Ofertę składamy samodzielnie*

Ofertę składamy wspólnie* z  ( wpisać nazwy i adresy wszystkich Partnerów ) :

Partner 1 : 

………………………………………………………………………………………………………

…………………

Partner 2 : 

………………………………………………………………………………………………………

…………………

UWAGA :

Jeżeli oferta jest składana wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentacji 

podpisane przez wszystkich Partnerów.

Składam/y ofertę w niniejszym postępowaniu i oferujemy :

Wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę :

1.1 Wykonanie usług opiekuńczych  :

...................... złotych brutto za 1 godzinę
(słownie: .................. 

………………………………………………….zł)

Cena jednostkowa za wykonywanie 

jednej godziny usług w złotych brutto

CENA OFERTY w złotych brutto

Liczona jako iloczyn ceny 

jednostkowej x  28000  godzin 

...................... złotych brutto za wykonanie usług

opiekuńczych  

(słownie: ..................................................…..................zł)

1.2 Wykonanie specjalistycznych usług :

...................... złotych brutto za 1 godzinę
(słownie: .................. 

………………………………………………….zł)

Cena jednostkowa za wykonywanie 

jednej godziny usług w złotych brutto

CENA OFERTY w złotych brutto

Liczona jako iloczyn ceny 

jednostkowej x  5600 godzin 

...................... złotych brutto za wykonanie

specjalistycznych usług opiekuńczych  

(słownie: ..................................................…..................zł)

Łącznie cena oferty wynosi : ………………………………….. zł brutto
1.3 Podstawa obliczenia ceny jednostkowej.

 Usługi opiekuńcze – tabela Nr 1

Lp. Wyszczególnienie kosztów Wartość w złotych brutto

1 Wynagrodzenie pracownika

2 Obowiązkowa składka ZUS ( 18%, 19% )

3 Składka na FP i FGŚP ( 2,45 % i 0,1 % )
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4 Odpis na ZFŚS

5 Zwolnienia lekarskie pracownika

6 Inne koszty związane np. urlop, badania okresowe, 

środki szkolenia i bhp, pozostałe koszty związane z 

wykonywaniem usługi

7 Zysk Wykonawcy

8 Koszty administracyjne

Cena jednostkowa łącznie :

Usługi opiekuńcze specjalistyczne – tabela nr 2.

Lp. Wyszczególnienie kosztów Wartość w złotych brutto

1 Wynagrodzenie pracownika

2 Obowiązkowa składka ZUS ( 18%, 19% )

3 Składka na FP i FGŚP ( 2,45 % i 0,1 % )

4 Odpis na ZFŚS

5 Zwolnienia lekarskie pracownika

6 Inne koszty związane np. urlop, badania okresowe, 

środki szkolenia i bhp, pozostałe koszty związane z 

wykonywaniem usługi

7 Zysk Wykonawcy

8 Koszty administracyjne

Cena jednostkowa łącznie :

Korzystanie z podmiotów udostępniających swoje zasoby.

TAK*                                     NIE*
Oświadczam, że  w celu wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu,  o  których

mowa w rozdz.  VI specyfikacji  istotnych warunków zamówienia polegać  będę/będziemy* na

zdolnościach technicznych* lub zawodowych* lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej* innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących nas z nimi stosunków prawnych w

następującym zakresie :

9. warunek udziału w 

postępowaniu: .............................................................................................................................

.................

nazwa i adres podmiotu udostępniającego :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................

Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 

następujące usługi / dostawy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................

10. warunek udziału w 

postępowaniu: .............................................................................................................................

.................

37 / 50



nazwa i adres podmiotu udostępniającego :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................

Podmiot udostępniający będzie wykonywał w realizacji przedmiotu zamówienia 

następujące usługi / dostawy

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................

UWAGA :

Do oferty należy załączyć ( od każdego podmiotu udostępniającego ) :

zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby wg wzoru załącznika Nr 4

Oświadczenia.
Oświadczam/y, że :

7.3.2 prowadzę/prowadzimy*  działalność  gospodarczą  związaną  ze  świadczeniem  usług

opiekuńczych od dnia …………………………………,

7.3.3 w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy ……….

liczbę  usług  opiekuńczych,  co  zawiera  wykaz  w  załączniku  Nr  2  i  co

potwierdzę/potwierdzimy* przedkładając wymagane dokumenty,

7.3.4 składając  ofertę  informuję,  iż  wybór  mojej  oferty  będzie  prowadzić*/nie  będzie

prowadzić*  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  w  zakresie

obejmującym następujące usługi :

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………

Wartość ( w kwocie netto ) ww. usług wynosi : ………………………………….

……………… zł

7.3.5 osobą uprawnioną do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym jest :

p. ……………………………………………………………………………

Tel. kontaktowy : ………………………………..….

posiadający siedzibę w 

………………………………………………………………………………………… , 

który jest dostępny pod wskazanym numerem telefonu całodobowo i upoważniony 

jest do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy,

7.3.6 niżej  wymienione  dokumenty  składające  się  na  ofertę  nie  mogą  być  ogólnie

udostępnione

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….

………………………………..............................................................Udokumentowanie
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zasadności zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa przedkładam, jako załącznik do

oferty.

4.  Dokumenty podmiotowe ( obowiązkowo składa wykonawca do oferty ).

• Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

• Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

• Wypis z KRS lub CEiIDG RP ( jeżeli oferta jest składana wspólnie – wszystkich wykonawców )

• Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy ( jeżeli występuje )

• Zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby dla wykonawcy ……. Szt
( jeżeli występuje )

• Oświadczenia  wykonawcy  o  podmiotach  udostępniających  swoje  zasoby  dla

wykonawcy  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  zgodnie  z  pkt.  2

Formularza ( jeżeli występują )

• Inne  dokumenty  :  ……………………………………………………………………..
( wymienić )

5.  Inne informacje Wykonawcy.
…………………………………………………………………………………………………

……………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….............

Oferta została złożona na …..……… kolejno ponumerowanych kartkach.

..........................., dnia ..................2017r.     

………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )

*  - jeżeli nie dotyczy należy obowiązkowo skreślić
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ROZDZIAŁ IV

WZORY UMÓW

Umowa nr …………..

zawarta w dniu ……….. r. w Złotowie pomiędzy:

Gminą Miasto Złotów, działającą poprzez jednostkę organizacyjną (jednostkę budżetową) - Miejski Ośrodek

Pomocy Społecznej w Złotowie, reprezentowany przez Pana Piotra Brewka - Kierownika MOPS, 

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a
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............................................................................................................................................................…,  NIP

………………, REGON ……………….,  Nr  KRS -  ………….,  PESEL,  miejsce  siedziby (zamieszkania):

………………………………, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

w imieniu którego działają:

….........................................................................................................................................................…,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego

na usługi pod nazwą:

„Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

na terenie miasta Złotowa w roku 2018"

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1. 1. Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie:

1) usług opiekuńczych świadczonych u 95  podopiecznych w ilości ok. 28000  godzin rocznie,

oraz

2) specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych u 10 podopiecznych  z zaburzeniami psychicznymi w

ilości  ok. 5600 godzin rocznie;

2. Integralną część umowy stanowią oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, zawiadomienie o wyborze oferty

przez Zamawiającego oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia. W razie rozbieżności między treścią

oferty a zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia znajdują zastosowanie zapisy specyfikacji.

3.Przez godzinę usług należy rozumieć „godzinę zegarową” = 60 minut.

4.  Ilość  godzin usług może ulec  zmianie w okresie trwania umowy.  W przypadku mniejszej  ilości  godzin

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich godzin wskazanych w ust. 1. W takim

przypadku  Zamawiający  zapłaci  za  faktycznie  zrealizowaną  liczbę  godzin.  Wykonawcy  nie  przysługuje

roszczenie zlecenia pełnej liczby godzin określonej w ust.1.

5. Każda usługa świadczona jest na podstawie decyzji Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w

Złotowie, określającej świadczeniobiorcę i rodzaj usługi.

6.  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  zestawienie  zawierające  dokładną  liczbę  podopiecznych  objętych

świadczonymi usługami,  jak i  liczbę  godzin świadczonych usług.  Usługi  nie objęte  zestawieniem,  o  którym

mowa  zdaniu  poprzednim  zgłaszane  będą  przez  upoważnionego  pracownika  MOPS  w  przypadkach

interwencyjnych  oraz  jako zestawienie  uzupełniające  łącznie  z  zakresem usług i  ilością  godzin.  W takim

przypadku  Wykonawca  rozpocznie  realizowanie  usług  opiekuńczych  w  ciągu  24  godzin  od  chwili

zawiadomienia  o  potrzebie  ich  zapewnienia,  a  w  przypadku  nagłym  niezwłocznie  po  otrzymaniu

zawiadomienia od pracownika MOPS np. drogą telefoniczną, faksem, e-mailem.
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§ 2. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych usług w następującym zakresie:

1) wykonanie usług podstawowych polegających na pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych,

rozumiane jako:

a) dbałość o higienę i wygląd osoby wymagającej pomocy oraz jej miejsca zamieszkania,

b) pomoc w codziennych czynnościach samoobsługowych,

c) dokonywanie niezbędnych zakupów,

d) przygotowywanie lub dostarczenie posiłków,

e) utrzymywanie kontaktów z otoczeniem,

f) pomoc w organizowaniu i spędzaniu czasu wolnego,

g) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

h) pielęgnacja, jako wspieranie procesu leczenia, w tym w szczególności: pomoc w  dostępie do świadczeń

zdrowotnych, pilnowanie terminów wizyt lekarskich i  badań diagnostycznych, pomoc w zaopatrzeniu w leki,

pomoc w zaopatrzeniu w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, pomoc w podawaniu leków zgodnie z

zaleceniami lekarza;

2) wykonywanie usług podstawowych, poszerzonych o usługi specjalistyczne, dostosowane do szczególnych

potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, rozumiane jako:

a) zmiana opatrunków oraz zapobieganie powstawaniu odleżyn i oparzeń,

b) wykonywanie  czynności  zleconych przez lekarza,  a w szczególności:  mierzenie  temperatury,  stosowanie

kompresów i okładów, układanie chorego w łóżku, monitorowanie brania leków oraz objawów zwiastunowych

i ubocznych,

c)  pomoc  w  użyciu  środków  pomocniczych,  przedmiotów  ortopedycznych  i  materiałów  medycznych,

rehabilitacja zdrowotna, zgodnie z zaleceniami lekarza,

d) wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.

2. Świadczenie usług specjalistycznych wykonywanych u osób z zaburzeniami psychicznymi, których rodzaj i

zakres  wynika  z  indywidualnych  potrzeb  klienta,  realizowane  będzie  na  zasadach  określonych  w

obowiązujących przepisach.

§ 3. 1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) przedstawienia opiekunki/opiekuna w obecności upoważnionego przez Zamawiającego pracownika MOPS

osobie korzystającej ze usług opiekuńczych

2)  podjęcia  wszelkich  czynności  związanych  ze  świadczeniem  usług  w  ciągu  24  godzin  od  chwili

zawiadomienia  o  potrzebie  ich  zapewnienia,  a  w  przypadku  nagłym  niezwłocznie  po  otrzymaniu

zawiadomienia od pracownika MOPS np. drogą telefoniczną, faksem, e-mailem,

3)  poinformowania  Zamawiającego  o  rozpoczęciu  świadczenia  usług  podając  jednocześnie  dane  osoby

świadczącej  usługi  w  danym środowisku  -  w przypadku  zmiany osoby świadczącej  usługi  poinformować
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niezwłocznie  o  tym  Zamawiającego  podając  dane  osoby  aktualnie  świadczącej  usługi  wraz  z  jego

kwalifikacjami,

4) zapewnienia osobom wykonującym usługi wyposażenia w odpowiednią odzież roboczą,

5)  informowania  pisemnego  Zamawiającego  o  zdarzeniach,  które  mogą  mieć  wpływ  na  zmiany  zakresu

wymaganej opieki np. zmiany okoliczności domowych lub rodzinnych, zmiany stanu zdrowia, rezygnacji z

usług lub uniemożliwienie ich wykonania,

6) zapewnienia podopiecznym niezbędnej pomocy w sytuacjach nagłych

7) zapewnienia świadczenia usług przez osoby niekarane, posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu:

pielęgniarki,  opiekuna  środowiskowego,  asystenta  osoby  niepełnosprawnej  bądź  posiadające  kwalifikacje

potwierdzone  ukończeniem  szkół  i  stosownych  kursów  dla  opiekunów  potwierdzone  odpowiednimi

dyplomami, świadectwami i zaświadczeniami, a także posiadające niezbędną przy wykonywaniu przedmiotu

zamówienia sprawność fizyczną i psychiczną.

8) zapewnienia, że osoby, które będą realizować usługi opiekuńcze będą posiadały przy sobie dokument ze

zdjęciem, nazwiskiem i podpisem wraz z numerem telefonu, pod którym można zweryfikować te informacje i

okazywanie tego dokumentu na żądanie osoby, nad którą sprawowana jest opieka, jej krewnych, pełnomocnika

lub przedstawiciela Zamawiającego,

9) prowadzenia stosownej dokumentacji, w tym w szczególności zestawienia prowadzenia usług opiekuńczych,

które będzie zawierało istotne informacje dotyczące świadczonych usług, przerwy w wykonywaniu tych usług,

a także inne informacje mogące mieć wpływ na wykonywanie usług

10) udostępnienia Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkiej dokumentacji

pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.

2. Osoby wykonujące usługi zobowiązane są do przestrzegania następujących zasad:

1)  zachowania  tajemnicy  służbowej  w  zakresie  wszystkich  informacji  jakie  uzyskają  w  trakcie  pełnienia

obowiązków,  a  w szczególności  do nie  ujawniania  osobom trzecim danych  personalnych osób,  dla

których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej,

2)  nie  wprowadzania  do  mieszkania  podopiecznego  osób  nieupoważnionych  oraz  własnych  zwierząt

domowych,

3) w czasie świadczenia usług w mieszkaniu podopiecznego nie będą palić tytoniu, używać narkotyków ani

spożywać alkoholu,

4) w kontakcie z podopiecznym będą stosować zwroty grzecznościowe, będą szanować wolę osoby w zakresie

sposobu wykonywania konkretnych czynności, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm społecznych

oraz wykonywać wszelkie prace z poszanowaniem godności i uczuć tej osoby.

Wykonawca zapozna osoby świadczące usługi z powyżej określonymi zasadami.

3. Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w trakcie realizacji umowy czynnym biurem znajdującym się

na terenie  miasta  Złotowa,  które  będzie  otwarte  nie  krócej  niż  w okresie  5  dni  tygodnia  w wymiarze  co

najmniej  4  godzin  w każdym z tych  dni/dot.dni  roboczych/.  Adres  biura  to:  …………………….,  77-400

Złotów.
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§  4.  1.  Wykonawca  przyjmuje  pełną  odpowiedzialność  za  ewentualne  szkody  wyrządzone  przez  swoich

pracowników w trakcie realizacji usługi.

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokument potwierdzający zawarte na czas realizacji  przedmiotu

zamówienia,  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  na  kwotę  minimum 300.000,00  zł  w  zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. w zakresie wykonywanej usługi.

3. Wykonawca zobowiązuje się  do przedłużenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej  działalności  w  przypadku  jego  wygaśnięcia  w  czasie  trwania  umowy  i  do  przedłożenia

dokumentu Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty podpisania nowej umowy ubezpieczenia.

§ 5. 1.  Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą obowiązują następujące stawki godzinowe:

1) usługi opiekuńcze -  …………………………...….. zł

słownie: …………………………………………………...

2) specjalistyczne usługi opiekuńcze -  ………………. zł

słownie: …………………………………………………...

2. Wartość zamówienia wynosi:

1) usługi opiekuńcze -  …………………………….….. zł

słownie: …………………………………………………….

specjalistyczne usługi opiekuńcze -  ……...……………. zł

słownie: …………………………………………………….

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje całkowite koszty wykonania przedmiotu zamówienia

wraz z wszelkimi kosztami towarzyszącymi, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania

przedmiotu  zamówienia  i  uwzględnia  wszystkie  czynności  związane  z  prawidłową,  terminową  realizacją

przedmiotu zamówienia.

4.  Strony  przewidują  możliwość  zmiany  niniejszej  umowy  w  zakresie  dotyczącym  zmiany  wysokości

wynagrodzenia określonego w ust. 1 i 2, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług

(VAT), która nastąpiła po dniu ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W

takim przypadku wynagrodzenie  określone w ust.  1  i  2  zostanie  zmienione  poprzez  uwzględnienie  nowej

stawki podatku VAT.

§ 6.  1.  Miesięczną należność za realizację zlecenia stanowić będzie iloczyn kwot określonej w § 6 ust. 1 oraz

liczby godzin wykonanych w danym miesiącu łącznie dla wszystkich świadczeniobiorców.

2. Podstawą rozliczenia finansowego będzie faktura za dany miesiąc świadczenia usługi wraz z załączonym

zestawieniem imiennym obejmującym ilość  osób objętych  usługami opiekuńczymi  oraz  kwotę  należną  do

zapłaty przez Zamawiającego. Wystawioną poprawnie pod względem formalnym i rachunkowym fakturę na

Gminę Miasto Złotów – NIP Gminy 767-166-94-26 z oznaczeniem jako płatnika - Miejski Ośrodek Pomocy
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Społecznej  w Złotowie  -  wraz  z  rozliczeniem za  miesiąc  poprzedni  (kartami  pracy opiekunek/ów)  należy

przedłożyć do 10-go dnia następnego miesiąca.

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kwoty wskazanej w dokumencie rozliczeniowym, za

miesiąc  poprzedni,  w  terminie  do  21  dni  od  dnia  otrzymania  poprawnej  pod  względem  formalnym  i

rachunkowym faktury wraz z rozliczeniem za miesiąc poprzedni.

4. Zapłata następować będzie przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5.  Wykonawca nie  ma  prawa bez pisemnej  zgody Zamawiającego przenieść  wierzytelności  wynikającej  z

niniejszej umowy, wymagalnej bądź przyszłej, na rzecz osoby trzeciej.

§  7.  1.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  bieżącego  sprawowania  nadzoru  nad  realizacją  przez

Wykonawcę  niniejszej  umowy  bez  wcześniejszego  uzgadniania  terminu,  przez  upoważnionego  do  tego

pracownika Zamawiającego, a w szczególności do:

1) nadzoru warunków realizowania usług opiekuńczych,

2) kontroli wszelkich dokumentów (w tym dokumentacji osobowo-płacowej i kart pracy osób świadczących

usługi)  oraz  innych  nośników informacji,  które  mają  lub  mogą  mieć  znaczenie  dla  oceny prawidłowości

realizacji  umowy,  oraz  mogą  żądać  udzielania  ustnie  lub  na  piśmie  wszelkich  informacji  dotyczących

wykonywania  przedmiotu  niniejszej  umowy.  Wykonawca  na  żądanie  upoważnionego  pracownika

Zamawiającego lub osoby upoważnione przez Zamawiającego jest zobowiązany dostarczyć  lub udostępnić,

wraz z możliwością ich kopiowania, wszelkie dokumenty oraz inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień

i informacji w terminie określonym przez tą osobę,

3)  każdorazowej  kontroli  na  uzasadniony  wniosek  lub  skargę  złożoną  przez  osobę  objętą  usługami

opiekuńczymi,

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo monitorowania i  kontrolowania świadczenia  usług  również  poprzez

wizyty w środowiskach osób objętych usługami.

§ 8.  1.  Wykonawca w ramach wykonywania niniejszej Umowy winien stosować przepisy ustawy z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe klientów MOPS w Złotowie skierowanych przez Zamawiającego do świadczenie im usług

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, będą przekazywane Wykonawcy na podstawie odrębnej

umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się  do nieudostępnienia

osobom trzecim danych osobowych w/w osób, do których uzyskał dostęp podczas wykonywania niniejszej

umowy.

§  9.  1.  Stronom przysługuje  prawo  wypowiedzenia  umowy w  trybie  natychmiastowym  w następujących

sytuacjach:

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:
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a) jeżeli  Wykonawca  nie  rozpoczął  wykonywania  usług bez uzasadnionej  przyczyny i  nie  kontynuuje  ich

pomimo wezwania go na piśmie w terminie trzech dni od daty otrzymania wezwania,

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż trzy

kolejne dni,

c)  w  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego  rażąco  nieprawidłowego  wykonywania  usług  przez

Wykonawcę, w tym w szczególności w razie rażącego naruszenia przez Wykonawcę zapisów § 3 ust. 1-3, § 4

ust. 3 umowy, a także w razie braku poddania się kontroli, o której mowa w § 

d) w razie zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku

zapłaty należności mimo dodatkowego wezwania złożonego na piśmie przez Wykonawcę, przy czym zwłoka w

płatności przekracza 30 dni.

2. Niezależnie od uprawnienia przewidzianego w ust. 1 stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej

Umowy w przypadkach wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego.

3.  Wypowiedzenie  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku wypowiedzenia umowy strony zobowiązane są do sporządzenia najpóźniej w terminie 7 dni od

dnia  doręczenia  drugiej  stronie  oświadczenia  o  wypowiedzeniu  protokołu  przekazania  i  rozliczenia  się  z

wykonanych usług.

§ 10. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) w przypadku spowodowania przerwy w realizacji usług z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości

30% całkowitego kosztu każdej niewykonanej godziny usługi,

2)  w przypadku wypowiedzenia  umowy przez  Zamawiającego z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy -  w

wysokości  30%  całkowitego  kosztu  usług  z  ostatnich  trzech  miesięcy,  a  jeżeli  okres  ten  jest  krótszy  -

trzykrotność wynagrodzenia z ostatniego miesiąca przed momentem wypowiedzenia umowy.

2.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  uzupełniającego  do  wysokości  rzeczywiście

poniesionej szkody.

3. Kary umowne Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 11.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby,

nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP, REGON i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku

korespondencję  wysłaną  listem poleconym na podany w nagłówku niniejszej  umowy adres  i  nieodebraną,

uważa się za doręczoną.

§ 12. 1. Zmiana ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
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1)  wystąpienia  zmian  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  -  w  zakresie  mającym  wpływ  na

realizację przedmiotu umowy,

2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć

w  inny  sposób  a  zmiana  będzie  umożliwiać  usunięcie  rozbieżności  i  doprecyzowanie  umowy  w  celu

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

3)  wystąpienia  konieczności  wprowadzenia  zmian  spowodowanych  następującymi  okolicznościami:  siła

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, zmiana danych

związanych z obsługą  administracyjno-organizacyjną  umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiany

danych teleadresowych,  faktyczne rezygnacja  przez Zamawiającego z realizacji  części przedmiotu umowy,

wystąpienia konieczności zmiany przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpią okoliczności których nie można

było przewidzieć przed podpisaniem umowy.

§ 13. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji  niniejszej umowy jest sąd właściwy

miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 14. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy ustawy

–Prawo zamówień publicznych oraz ustawy - Kodeks cywilny.

§ 15.  Umowę  niniejszą  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  z  czego jeden egzemplarz

otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zwana dalej „Umową powierzenia”, nr …….., zawarta w dniu …………. w Złotowie, pomiędzy:

Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Złotowie,  ul.  Królowej  Jadwigi  54,  77-400  Złotów,

reprezentowanym przez Kierownika – Piotra Brewkę, zwanym dalej „Powierzającym”,

a

………………………………………… …………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

………………………………………….

zwanym dalej „Przetwarzającym”:

Stosownie do zawartej w dniu …………….….. umowy nr ……………………….………… w sprawie

świadczenia  usług opiekuńczych i  specjalistycznych usług opiekuńczych dla  klientów Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Złotowie w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, mając na celu

niezbędne wykonanie zaleceń art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst

jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 922), strony zawierają umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o

następującej treści:

§ 1. Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące

znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

1) „Umowa” – niniejsza umowa,

2) „Ustawa” – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.

poz. 922),

3) „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy.

§  2.  Powierzający  oświadcza,  ze  jest  administratorem  zbioru  danych  osobowych  zarejestrowanym  w

Ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
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pod nazwą „Ewidencja Klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie”, numer księgi 040484 ,

wniosek zarejestrowany w dniu 02 listopada 1999 r.

§ 3. 1.  Przetwarzający zobowiązuje się  do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których

mowa w § 2 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej

w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu urządzeń i

systemów  informatycznych  zapewniających  zastosowanie  wysokiego  poziomu  bezpieczeństwa  zgodnie  z

rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie

dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.

Nr 100, poz.1024).

3.  Przetwarzający  oświadcza,  że  dane  osobowe,  o  których  mowa  w  §  1  niniejszej  umowy,  zostaną  w

szczególności  zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,  zabraniem przez  osobę

nieuprawnioną,  przetwarzaniem  z  naruszeniem  w/w.  ustawy  oraz  zmianą,  utratą,  uszkodzeniem  lub

zniszczeniem.

4.  Wszelkie  decyzje  dotyczące  przetwarzania  danych  osobowych,  odbiegających  od  ustaleń  zawartych  w

niniejszej  umowie,  powinny  być  przekazywane  drugiej  stronie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  ich

nieważności.

§ 4. 1. Przetwarzający może przetwarzać dane osobowe przekazane przez Powierzającego wyłącznie w celu i w

zakresie niezbędnym do realizacji  zadań  związanych z realizacją  umowy świadczenia usług opiekuńczych,

specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.  Poprzez przetwarzanie  rozumie  się  zbieranie,  utrwalanie,  przechowywanie,  opracowanie,  udostępnianie,

usuwanie danych osobowych.

3.  Do  wykonywania  zobowiązań  wynikających  z  postanowień  niniejszej  umowy  mogą  być  dopuszczone

wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Przetwarzającego systemu.

4.  Przetwarzający  jest  obowiązany  przedstawić  Powierzającemu  imienny  wykaz  osób  upoważnionych  do

przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym w ust. 1.

§ 5. Po rozwiązaniu Umowy Przetwarzający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie do 3 dni, zobowiązuje

się usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je

również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Przetwarzającego.

§ 6. Przetwarzający odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Powierzającego lub osób trzecich w wyniku

niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych.

49 / 50



§ 7. Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wydanych na podstawie powyższej

ustawy.

§ 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy będzie

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Powierzającego.

§ 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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