
Numer Postępowania: FK.2710.6.PN.2013 
 

Busko-Zdrój, dnia 16.12.2013r. 
 

INFORMACJA 
dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju” 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.– dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania: 
  
Pytanie 1:  
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 
pkt. III. 4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:  
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do świadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją  
o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
 
1  a)  Jakiego rodzaju mają być świadczone usługi, kontrola jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi w odniesieniu do świadczenia usług opiekuńczych ? 
1 b) Jakimi dokumentami mają obowiązek dysponować osoby świadczące usługi opiekuńcze  
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, kontrolą jakości nad robotami budowlanymi ? 
1 c) Jakie powinny posiadać doświadczenie w zakresie robót budowlanych i kontroli jakości nad 
robotami budowlanymi ? 
1 d) Czy warunek kontroli jakości lub robót budowlanych jest warunkiem podstawowym   
i niezbędnym do świadczenia usług opiekuńczych ? 
Odpowiedź na pytanie od 1a do 1d: 
Zapis sekcji III 4.1 wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r.  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane. Zapis jest zamieszczony w ogłoszeniu i nie podlega 
modyfikacji. Ma on znaczenie w zakresie dokumentów jakie należy złożyć. W zakresie 
dysponowania osobami jakich Zamawiający wymaga od Wykonawcy należy odczytywać zapisy 
sekcji III.3.4 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt. 7.2.3.1 SIWZ. 
 
Pytanie 2: 
- inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: Wykonawca może polegać na 
wiedzy  doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla  należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu 
trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o 
których mowa w pkt. 7.2.4 SIWZ Ponadto należy przedłożyć dokumenty; a)zakres dostępnych 
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 
wykonawcę , przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z 
innym podmiotem, d)zakresu i okresu udział u innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
  
Przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotów. W związku w powyższym jak ma wyglądać ocena zdolności osób trzecich przy wykonaniu 
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zamówienia i czy ocena dokonana przez wykonawcę będzie gwarantować rzetelne i wiarygodne 
źródło przy wykonaniu zamówienia ? 
  
Odpowiedź:  
Zadane pytanie jest niezrozumiałe, podnosi kwestie, które nie są związane z opisanymi 
wymogami co w sposób jednoznaczny wskazuje na brak znajomości przepisów Prawa 
Zamówień Publicznych przez Wykonawcę. Proszę o precyzyjne zadanie pytania, które pozwoli 
na udzielenie odpowiedzi. 
 
Pytanie 3: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 
7.2.2  posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem SIWZ 
  
3 a) Czy podpisanie oświadczenia zgodnie z art. 22 ust.1 wyczerpuje znamiona przedstawienia 
doświadczenia i wiedzy w zakresie usług opiekuńczych ?  
Odpowiedź: TAK 
 
3 b) Czy oferta wykonawcy nie posiadającego doświadczenia będzie rozpatrywana?  
Odpowiedź: NIE 
 
3 c) W jaki sposób komisja dokona weryfikacji wiedzy i doświadczenia w zakresie usług      
opiekuńczych ?  
Odpowiedź: Na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1. 
 
Pytanie 4: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia Na potwierdzenie należy przed złożyć ;  
  
7.2.3.1 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności  
odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.  
  
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż 2 
osoby z wykształceniem minimum średnim medycznym.  
  
4 a) Załącznik nr 6  do SIWZ zawiera wykaz osób które w szczególności będą odpowiedzialne za 
świadczenie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji i doświadczenia. W której części tabeli 
należy wykazać doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych ? 
Odpowiedź: Doświadczenie, jeżeli wskazana osoba je posiada należy wpisać w kolumnie Wymagania 
minimalne kadry dydaktycznej. Zamawiający nie stawia warunku dotyczącego doświadczenia osób.  
 
4 b) Czy stwierdzenie „Podstawa do dysponowania osobą” – własne wyczerpuje kwestie dotyczącą 
doświadczenia ? 
4 c) W przypadku pozostawania w stosunku cywilno prawnym w jaki sposób należy udokumentować 
posiadania doświadczenia? 
4 d) Czy komisja jest w stanie zweryfikować doświadczenie jedynie stosując stwierdzenie własne ?  
Odpowiedź na pytania od 4b do 4d: Zadane pytania są niezrozumiałe. Proszę o precyzyjne 
zadanie pytań, które pozwolą na udzielenie odpowiedzi. 
 
Pytanie 5: sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku wykonawca złoży;  
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 40 000,00 PLN  
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Oprócz polisy ubezpieczeniowej jaki inny dokument ubezpieczeniowy należy przedłożyć na 
potwierdzenie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ? 
Odpowiedź: 
Jeżeli wykonawca nie przedłoży opłaconej polisy OC może przedłożyć certyfikat towarzystwa 
ubezpieczeniowego potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej 
opłacenia.  
 


