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Busko-Zdrój, dnia 16.11.2015r. 
 
 
 

 

 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w  
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)  

1. Nazwa i adres zamawiaj ącego  

Zamawiaj ący: 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU  
28-100 Busko-Zdrój, ul. Ko ściuszki 2a 
Tel. 41 378 44 42 fax. 41 370 13 65  

Adres e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl   
Strona: www.mgops.busko.pl  

2. Tryb udzielenia zamówienia  

Postępowanie jest prowadzone w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia z 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. – zwanej dalej 
ustawą). Wartość szacunkowa jest niższa od kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy. 

3. Opis przedmiotu zamówienia  
 

 
Świadczenie usług opieku ńczych w miejscu zamieszkania klienta  
Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju  

 
 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 oraz art. 50 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, tekst jednolity (Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.). 

3.2 Wymiar świadczeń przewidywany w okresie realizacji umowy: 

• usługi opiekuńcze w wymiarze około 1.700 godzin/miesięcznie. 
• przewidywana liczba osób objętych usługami około 40 osób/miesięcznie. 

 
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi i 

faktyczna liczba godzin świadczenia usług będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, którym przysługuje 
pomoc i od zakresu tej pomocy. 
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem – art. 50 
ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 

4.   Wspólny Słownik; CPV – 85000000-9, 85311100-3, 85312 000-9 

5. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert cz ęściowych,  

6. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
7. Termin  miejsce wykonania przedmiotu zamówienia.  

Zamówienie należy zrealizować w terminie: od 01.01.2016 r. do 31.12.2017r.  
Miejscem realizacji zamówienia jest teren miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

7. Opis sposobu udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  

7.1 . Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeżeli będzie: 

7.1.1  zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze 
wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,  

7.1.2 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  
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 7.2. O Zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu 
warunków podmiotowych oraz spełniają warunki, dotyczące;  

 
7.2.1 posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli  przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania;  
 
Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem SIWZ. 
 

7.2.2 posiadania wiedzy i do świadczenia;  

Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem SIWZ. 
 
7.2.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicz nym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  
 

 Na potwierdzenie należy przedłożyć; 
   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 oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy załączyć poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 

   
Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż  
2 osoby z wykształceniem minimum średnim medycznym. 

 
7.2.4 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 100 000,00 PLN 

 
UWAGA!  
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych i ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowi ązał si ę do 
udost ępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b us tawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawc ą 
za szkod ę Zamawiaj ącego powstał ą wskutek nieudost ępnienia tych zasobów, chyba, że za 
nieudost ępnienie zasobów nie ponosi winy . 
 - Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób 
jednoznaczny wolę udostępnienia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu. Z treści 
przedstawionego dokumentu musi jasno wynikać; 
      a) zakres dost ępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
      b) sposób wykorzystania zasobów innego podmio tu, przez wykonawc ę, przy wykonywaniu 
zamówienia, 
      c) charakter stosunku, jaki b ędzie łączył wykonawc ę z innym podmiotem, 
      d) zakres i okres udziału innego podmiotu prz y wykonywaniu zamówienia. 
    Dokument nale ży zło żyć w oryginale  
Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z 
oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot. 

 
7.3. O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy nie podlegaj ą wykluczeniu . 

7.3.1.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, złożą następujące 
oświadczenia i dokumenty: 
  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ; 
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  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

7.3.2  Wykonawca wraz z ofert ą przedkłada list ę podmiotów nale żących do tej samej grupy 
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  lub oświadczenie, że wykonawca nie 
należy do żadnej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

7.3.3. Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
Polskiej  zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 7.3.1, składa oświadczenie o braku 
podstaw do wykluczenia oraz dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące o niezaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a o nieotwarciu jego 
likwidacji ani nieogłoszeniu upadłości 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
7.3.3.1 Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.3.1., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 
Przepis pkt. 7.3.3. stosuje się odpowiednio. 

7.3.3.2 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu. 
INFORMUJĘ, ŻE PRZEDSTAWIENIE DOKUMENTU LUB O ŚWIADCZENIA NIEPRAWDZIWEGO 
WYCZERPUJE ZNAMIONA ART. 297 KK  (wyłudzenie zamówienia publicznego - czyn zagrożony 
karą pozbawienia wolności do 5 lat). 

7.4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 
cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

7.4.1. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 
ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 
pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców 
w sposób umożliwiający ich identyfikację.  
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7.4.2. w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

7.4.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego 
konsorcjanta oddzielnie,  

7.5. Zamawiaj ący dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na p odstawie zał ączonych do 
oferty dokumentów metod ą spełnia /nie spełnia. Gdy zamawiaj ący nie opisuje warunków i 
wymaga jedynie zło żenia oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca  składa to 
oświadczenie w odniesieniu do opisanego przedmiotu za mówienia. 

7.6. Jeżeli dokumenty potwierdzaj ące spełnienie warunków b ędą określały warto ść w walucie 
obcej to zamawiaj ący przeliczy t ą warto ść na PLN wg średniego kursu NBP na dzie ń którego 
okre ślona warto ść się odnosi (np. zako ńczenie realizacji usługi). 

 
8. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy r amowej.  

9. Zamówienia uzupełniaj ące 

Zamawiający nie przewiduje wykonania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 
ustawy. 

10. Dodatkowe wymagania od Wykonawców:  

10.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części  przedmiotu zamówienia innej firmie 
(podwykonawcy) jest zobowiązany do: 

10.1.1. określenia w złożonej ofercie informacji, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany 
przez podwykonawców. 

10.1.2. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 738 Kodeksu 
cywilnego. 

10.2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 

10.3. Wykonawca przed podpisaniem umowy, musi przedłożyć Zamawiającemu kopie umów ze wskazanymi w 
ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną współpracę i 
zobowiązania jego członków. 

11. Informacje dotycz ące warunków składania ofert:  

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

2.  Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 

3.  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

12. Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w post ępowaniu:  

Oferta musi zawierać: 

Oświadczenie woli.  

1 
„Oferta cenowa” przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku do SIWZ. 
 

Dokumenty i o świadczenia potwierdzaj ące spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzaj ące brak 
podstaw do wykluczenia Wykonawcy  

1. 
podpisane oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy. 

2. 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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3. 
Wykonawca wraz z ofertą przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy lub oświadczenie, że wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej  

4. 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

5. 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

6. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

7. 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz informacji o podstawie do 
dysponowania tymi osobami  

Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak podstaw 
do wykluczenia 

12.2. Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 12.1. 
Niespełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

12.3. Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty 
cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej 
oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 

12.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto do oferty należy załączyć w formie opisowej, iż 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu 
zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za 
zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby 
upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej 
działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o 
udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału. 

12.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez 
wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać 
upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia. 

12.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli 
oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia 
jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego przez wykonawcę. 

12.8. Brak jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie lub 
niezgodnego z w/w opisem spowoduje odrzucenie oferty.                    

13. Informacja o sposobie porozumiewania si ę Zamawiaj ącego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadcze ń i dokumentów  

14. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z 
zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub 
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i faksu prowadzącego 
postępowanie zostały podane w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Dokumenty uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 
ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i 
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dokumentów uzupełnianych za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym 
terminie do ich złożenia nie wpłyną w formie pisemnej. 

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

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania s ię z Wykonawcami  

14.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:   

Joanna Piwowarczyk – tel. (41) 370-51-26; (41) 378-44-42 wew. 126.  

Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać, w godz. od 07:00 do 15:00 pod 

 wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie Zamawiającego po uzgodnieniu 

 telefonicznym. 

16. Termin zwi ązania ofert ą 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotycz ące wniesienia wadium:  
 

Wadium nie jest wymagane.  

17. Opis sposobu przygotowania ofert  

17.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 

17.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 
określonych w SIWZ. 

17.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

17.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Post ępowanie nr FK.2710.2.PN.2015.  Nie otwiera ć przed 30.11.2015r., godz. 10:15”.  

17.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z 
tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

18. Miejsce i termin składania ofert  

18.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. 
Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój, Sekretariat Dyrektor a, pokój 11  w terminie do dnia 30.11.2015r. do 
godziny 10:00. 

18.2 Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania. 

19. Miejsce i termin otwarcia ofert  

19.1. Oferty zostaną otwarte w miejscu składania ofert, w dniu 30.11.2015r. o godzinie 10:15. 

19.2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy 
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny 
wniosek. 

19.3. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych 
oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub niniejszym dokumencie, z 
zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 ust 3. 

19.4. Informacja o rozstrzygnięciu postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego, 
o której mowa w pkt.1 SIWZ. 

19.5. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

19.6. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. 

20. Sposób obliczenia ceny oferty  

20.1  Oferta musi zawierać ostateczną cenę wraz z podatkiem VAT obejmującą wszystkie koszty określone w 
SIWZ z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, ewentualnych upustów i rabatów. 
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20.2 Cena określona w ofercie stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji umowy. 

20.3 Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po 
przecinku. 

20.4 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich. 

20.5 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z 
ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

Niezło żenie przez Wykonawc ę informacji b ędzie oznaczało, że taki obowi ązek nie powstaje.  

20.6 W okolicznościach o których mowa w pkt. 20.5 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 
przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

21. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący b ędzie si ę kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

21.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w treści oferty w zgodzie z normą 
prawną opisaną w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców. 

21.2. Kryterium oceny ofert są: cena ofertowa 95%; ilość wykonanych usług – 5%. 
 

21.3. Wartość punktowa oferty będzie obliczana jako suma otrzymanych punktów w poszczególnych kryteriach: 
 

Punkty za zaoferowan ą cenę obliczone b ędą według wzoru P 1 – 95 pkt.:  

      Cmin  
P1 = ---------------  x 95 

       Co 

gdzie : 

P1- uzyskana przez ofertę liczba punktów, 1pkt = 1 % 
Cmin - najniższa cena z ofert niepodlegających odrzuceniu  
Co - cena badanej oferty 
 
Punkty za ilo ść wykonanych usług – P 2 - 5pkt.  
 

Punktacja w tym kryterium zostanie przyznana według zestawienia przedstawionego w tabeli: 
Ilość wykonanych usług 
opieku ńczych o warto ści nie 
mniejszej ni ż  200 000,00 zł brutto 

Ilość punktów  

1 1 

2 3 

3 i więcej   5 

 
 Zamawiający informuje, że wykaz wykonanych usług o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto 

każde należy przedstawić w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania  ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu 
odpowiadającego swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 7 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

  
 Maksymalna ilo ść punktów do zdobycia w tym kryterium to 5 punktów.  

  
 

21.4 Zamawiający uzna i wybierze, jako najkorzystniejszą ofertę z najwyższą ilością pkt. 

21.5 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

21.6 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru, podpisując umowę, której projekt stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia 
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umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w 
przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców odwołania. O nowym terminie zawarcia umowy 
wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego. 

21.7 Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

21.8 Jeżeli cena oferty wyda się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie 
budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w 
szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich 
ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 

21.9   Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
        wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
        zamówienia. 
21.10  Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej 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 niższą ceną. 

 
22 Informacja o formalno ściach, jakie powinny zosta ć dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

22.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć następującą 
formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni 
zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę). 

23 Istotne postanowienia, umowy:  
23.1. określa projekt umowy stanowiący załącznik do SIWZ 
 
24. Zamawiaj ący dopuszcza zmian ę zawartej umowy w nast ępujących okoliczno ściach;  

a) Zmiana postanowień umowy na skutek zmian technicznych i organizacyjnych, spowodowanych 
następującymi okolicznościami; 

1) Zamiana wskazanej w ofercie osoby tylko na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu 
tożsamym lub lepszym zgodnie z pkt. 7.2.3.1. Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest możliwa 
tylko w okolicznościach powstałych, na które nie miał wpływu wykonawca; 
b) Zmiana wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
                 1) urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany w podatku VAT. 

 
24 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługuj ącej Wykonawcy w toku post ępowania o udzielenie 

zamówienia  

24.1.    Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby 
Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od 
kwoty, o której mowa w art.11 ust.8 ustawy. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

           Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej, do 
której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

Załączniki stanowi ące integraln ą część Specyfikacji (SIWZ)  
• Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia  

• Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej 

• Załącznik nr 3 - oświadczenie  

• Załącznik nr 4 – projekt umowy 

• Załącznik nr 5 – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 

• Załącznik nr 6 - wykaz osób 

• Załącznik nr 7 – wykaz wykonanych usług opiekuńczych                                                

 

Z A T W I E R D Z A M:  

 


