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Z A T W I E R D Z A M:
Busko-Zdrój, 12.11.2019 r.

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

O g ł o s z e n i e  o  Z a m ó w i e n i u/
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 oraz adres zamawiającego.

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Busku - Zdroju
ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój
tel.: (+48) 41 370-51-00; 41 378-44-42
E-mail: sekretariat@mgops.busko.pl
strona internetowa: www.mgops.busko.pl

Prowadzący  postępowa-
nie:

Kancelaria Prawna Jakóbik i Ziemba
Kielce, ul. Warszawska 7 lok. 27A
Strona internetowa: www.kancelariajiz.pl 
e-mail: przetargi@kancelariajiz.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Do udzielenia  przedmiotowego  zamo& wienia  zastosowanie  mają  przepisy  dotyczące  zamo& wien&  na
usługi społeczne i inne szczególne usługi, o kto& rych mowa w dziele III rozdział 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamo& wien&  publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Wartos&c&  zamo& wienia  nie  przekracza  kwot  okres& lonych  w  art.  138g  ust.1.,  w  związku  z  tym do
udzielenia zamo& wienia stosuje się przepisy art. 138o ust. 2-4 ww. ustawy. 

Pomocniczo w celu przeprowadzenia postępowania stosuje się zapisy ustawy oraz zapisy  art. 24aa
ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, kto& rego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu

3. Opis przedmiotu zamówienia

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju”

3.1. Przedmiotem zamo& wienia  jest  s&wiadczenie  usług opiekun& czych w miejscu zamieszkania  kliento& w
Miejsko-Gminnego Os&rodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 50
ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., tekst jednolity (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) w
okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Wymiar s&wiadczen&  przewidywany w okresie realizacji umowy:
- usługi opiekun& cze w wymiarze około 1.346 godzin/miesięcznie.
- przewidywana liczba oso& b objętych usługami około 30 oso& b/miesięcznie.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamo& wienia faktyczna liczba oso& b, kto& rym s&wiadczone będą usługi i

http://www.kancelariajiz.pl/
http://www.mgops.busko.pl/
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faktyczna liczba godzin s&wiadczenia usług będzie uzalez=niona od rzeczywistej liczby oso& b, kto& rym
przysługuje pomoc i od zakresu tej pomocy.
Usługi opiekun& cze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb z=yciowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę moz= liwos&ci, zapewnienie kontakto& w z otoczeniem – art.
50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ

3.3.    Wspólny Słownik – kod CPV:
 85.31.20.00-9 Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
5.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych     
6. Zamawiający   nie zamierza zawierać umowy ramowej,   
7. Zamawiający   nie przewiduje aukcji elektronicznej  

8.    Termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia
     Zadanie realizowane będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. lub do

wyczerpania  s&rodko& w finansowych posiadanych na powyz=sze zadanie.
     Miejscem realizacji zamo& wienia jest teren Miasta i Gminy Busko-Zdro& j.

9. Określenie warunków udziału w postępowaniu:

9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jes& li będzie:
9.1.2   zgodna  w  kwestii  sposobu  jej  przygotowania,  oferowanego  przedmiotu  i  warunko& w

zamo& wienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ,
9.1.3 złoz=ona w wyznaczonym terminie składania ofert.

9.2 O udzielenie zamo& wienie mogą ubiegac& się Wykonawcy, kto& rzy złoz=ą wraz z ofertą os&wiadczenia
a wskazany wykonawca na z=ądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoz=y wy-
magane w SIWZ dokumenty w zakresie:

9.2.1  spełnienia warunko& w udziału w postępowaniu

9.2.2  braku podstaw do wykluczenia

9.2.3 potwierdzeniu spełnienia warunko& w przedmiotowych

9.3 Os&wiadczenia  o  kto& rym  mowa  w  pkt.  9.2  nalez=y  złoz=yc&  na  wzorach  załącznikach  do  SIWZ,
załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunko& w udziału w postępowaniu, załącznik
nr 4 przesłanek wykluczenia z postępowania.. 

 9.3.1 Mając na uwadze powyz=sze Zamawiający informuje, z=e:

a) w przypadku,  gdy Wykonawca  powołuje  się  w składanym os&wiadczeniu na dostępnos&c&
dokumento& w w bezpłatnych, ogo& lnodostępnych bazach danych pan& stw członkowskich Unii
Europejskiej,  Wykonawca  powinien  wskazac&  te  bazy  danych,  aby  Zamawiający  mo& gł
zapoznac& się z dokumentami;

b) w  przypadku  gdy  Wykonawca  powołuje  się  na  dokumenty  podmiotowe,  będące  w
posiadaniu  Zamawiającego,  Wykonawca  powinien  wnioskowac&  aby  Zamawiający
uwzględnił te dokumenty;
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c) w odniesieniu do Wykonawcy kto& ry w s&wietle przesłanek okres& lonych w art. 24 ust. 1 pkt.
13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self –
cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje
moz= liwos&c&  przedstawienia  przez  tego  Wykonawcę  dowodo& w  na  to,  z=e  podjął  s&rodki
wystarczające  do  wykazania  jego  rzetelnos&ci  w  tym,  z=e:  1)  naprawił  szkodę  lub
zados&c&uczynił  za  doznaną  krzywdę,  2)  podjął  konkretne  s&rodki  techniczne,  kadrowe,
organizacyjne,  odpowiednie  do  zapobiegania  kolejnym  przestępstwom  lub
nieprawidłowemu  postępowaniu;  w  takim  przypadku  Zamawiający  rozpatrzy  dowody
wskazane wyz=ej i dokona ich oceny w s&wietle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

d) Zamawiający  zastrzega,  iz=  na  dowolnym  etapie  postępowania  o  udzielenie  zamo& wienia
publicznego moz=e wezwac&  Wykonawco& w w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłoz=enia
wszystkich lub niekto& rych dokumento& w potwierdzających  z=e  nie podlegają  wykluczeniu
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jez=eli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania.

9.4 Opis warunko& w podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunko& w oraz 
braku podstaw do wykluczenia;

9.4.1 kompetencji  lub  uprawnien&  do  prowadzenia  okres& lonej  działalnos&ci  zawodowej,  o  ile
wynika to z odrębnych przepiso& w:

 Na  potwierdzenie  nalez=y  złoz=yc&:  os&wiadczenie  zgodnie  z  załoz=eniami  w  pkt.  9.3.  –
Zamawiający w tym zakresie nie stawia z=adnych wymagan& .

9.4.2 zdolnos&ci technicznej lub zawodowej wykonawcy:
a) wykonanych usług
Na potwierdzenie nalez=y złoz=yc&: wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert a jez=eli okres prowadzenia działalnos&ci jest kro& tszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartos&ci,  przedmiotu, dat wykonania i podmioto& w, na
rzecz kto& rych usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodo& w okres& lających czy te
usługi zostały wykonane nalez=ycie, przy czym dowodami, o kto& rych mowa, są referencje
bądz&  inne  dokumenty  wystawione  przez  podmiot,  na  rzecz  kto& rego  usługi  były
wykonywane, a jez=eli  z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskac& tych dokumento& w – os&wiadczenie wykonawcy.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub
wykonuje minimum jedną usługę w ramach każdej z nich wykonał usługi opiekuńcze
osób starszych dla minimum 30 osób w sposób ciągły przez minimum 6 miesięcy  o
wartości 150 000,00 zł brutto każda.

Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające,  czy usługi te zostały
wykonane w sposób należyty

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na  potwierdzenie  nalez=y  złoz=yc&:  wykazu  oso& b,  skierowanych  przez  wykonawcę  do
realizacji  zamo& wienia  publicznego,  w  szczego& lnos&ci  odpowiedzialnych za  s&wiadczenie
usług,  wraz  z  informacjami  na  temat ich  kwalifikacji  zawodowych,  uprawnien& ,
dos&wiadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamo& wienia publicznego,  a
takz=e  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynnos&ci  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi osobami.
Wykonawca  potwierdzi  spełnianie  niniejszego  warunku  udziału  w  postępowaniu,  jez=eli
wykaz=e, z=e dysponuje następującymi osobami:
 koordynator zarządzający opiekunkami wymagane wykształcenie wyz=sze oraz minimum

6 miesięczne dos&wiadczenie w zarządzaniu,
 1 osoba z wykształceniem minimum wyz=szym medycznym, 
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 minimum 10 oso& b z wykształceniem s&rednim.

                                 W wykazie oso& b nalez=y okres& lic& miejsce oraz daty nabytego dos&wiadczenia.

9.4.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Na potwierdzenie nalez=y złoz=yc&: 
a) dokument  potwierdzający,  z=e  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialnos&ci

cywilnej w zakresie prowadzonej działalnos&ci związanej z przedmiotem zamo& wienia na
sumę  gwarancyjną  okres& loną  przez  zamawiającego  -  to  jest  wykonywaniem  usług
opiekun& czych na kwotę nie mniejszą niz=  200 000,00 PLN. 

              Uwaga 
1. Wykonawca moz=e w celu potwierdzenia spełniania warunko& w udziału w postępowaniu, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamo& wienia,  lub jego częs&ci,
polegac&  na  zdolnos&ciach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub
ekonomicznej innych podmioto& w, niezalez=nie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunko& w prawnych.

2. W  odniesieniu  do  warunko& w  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych  lub
dos&wiadczenia,  wykonawcy  mogą  polegac&  na  zdolnos&ciach  innych  podmioto& w,  jes& li
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji kto& rych te zdolnos&ci są wymagane.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnos&ciach lub sytuacji innych podmioto& w na
zasadach  okres& lonych w  art.  22a  ustawy,  będzie  dysponował  tymi  zasobami  w  stopniu
niezbędnym dla nalez=ytego wykonania zamo& wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z  tymi  podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobo& w,
zamawiający z=ąda dokumento& w, kto& re okres& lają w szczego& lnos&ci:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobo& w innego podmiotu;
b) sposo& b wykorzystania zasobo& w innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu

zamo& wienia publicznego; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo& wienia publicznego; 
d) czy  inne  podmioty,  na  zdolnos&ci,  kto& rych  wykonawca  powołuje  się  w  odniesieniu  do

warunko& w udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub dos&wiadczenia, zrealizują usługi, kto& rych wskazane zdolnos&ci dotyczą.

e) Wykonawcy,  kto& ry  polega  na  zasobach  innych  podmioto& w  składa  na  wezwanie
Zamawiającego  dokumenty  o  kto& rych  mowa  w  pkt.  9.4.4,  w  odniesieniu  do  tych
podmioto& w. 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia.

W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamo& wienia, o kto& rych mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca
złoz=y  os&wiadczenie  o  braku  podstaw  wykluczenia  oraz  przedłoz=y  na  potwierdzenie
następujące dokumenty;

a) art.  24  ust.  5  pkt  1  ustawy  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie
zamo& wienia  publicznego  wykonawcę,  w  stosunku  do  kto& rego  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 (t.j. Dz.U.2019 poz. 243) lub kto& rego upadłos&c&  ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy,  kto& ry  po ogłoszeniu upadłos&ci  zawarł  układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem  sądu,  jez=eli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli  przez
likwidację majątku upadłego, chyba z=e sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłos&ciowe (t.j. Dz.U.2019 r. poz.
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498); - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; odpis z włas&ciwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos&ci gospodarczej, jez=eli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy;

b) art.  24  ust.  5  pkt  8  ustawy  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie
zamo& wienia  publicznego  wykonawcę,  kto& ry  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatnos&ci
podatko& w - wymagany dokument na potwierdzenie wstępnej kwalifikacji; zas&wiadczenie
włas&ciwego urzędu skarbowego potwierdzające, z=e wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatko& w, wystawione nie wczes&niej niz=  3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert  lub  inne  dokumenty  potwierdzające,  z=e  wykonawca  zawarł  porozumienie  z
włas&ciwym organem w sprawie spłat tych nalez=nos&ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczego& lnos&ci  uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub
rozłoz=enie  na  raty  zaległych  płatnos&ci  lub  wstrzymanie  w  całos&ci  wykonania  decyzji
włas&ciwego organu;

c) art.  24  ust.  5  pkt  8  ustawy  Zamawiający  wykluczy  z  postępowania  o  udzielenie
zamo& wienia publicznego wykonawcę, kto& ry naruszył obowiązki dotyczące płatnos&ci  na
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  -  wymagany  dokument  na  potwierdzenie
wstępnej  kwalifikacji-   zas&wiadczenie  Zakładu  Ubezpieczen&  Społecznych  lub  Kasy
Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument  potwierdzający,  z=e
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawiony nie wczes&niej niz=  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, z=e wykonawca zawarł porozumienie z włas&ciwym organem w
sprawie  spłat  tych  nalez=nos&ci  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w
szczego& lnos&ci  uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie  lub rozłoz=enie  na
raty  zaległych  płatnos&ci  lub  wstrzymanie  w  całos&ci  wykonania  decyzji  włas&ciwego
organu. 

d) Kolejnym  wymaganym  dokumentem  na  potwierdzenie  wstępnej  kwalifikacji  o  kto& rej
mowa  w  pkt.  b)  jest;  os&wiadczenie  o  niezaleganiu  z  opłacaniem  podatko& w  i  opłat
lokalnych, o kto& rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) 

9.5 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:

9.5.1 w przypadku wykonawco& w wspo& lnie ubiegających się o udzielenie zamo& wienia, zgodnie z
art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu  o  udzielenie  zamo& wienia  lub  pełnomocnictwo  do  reprezentowania
postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyz=szym niezbędne jest przedłoz=enie w
ofercie  dokumentu  zawierającego  pełnomocnictwo  w  celu  ustalenia  podmiotu
uprawnionego do występowania w imieniu wykonawco& w w sposo& b  umoz= liwiający ich
identyfikację. 

9.5.2 W  przypadku  składania  ofert  przez  podmioty  występujące  wspo& lnie,  warunki
podmiotowe o kto& rych mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.

9.5.3 W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z  postępowania  o  udzielenie
zamo& wienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumento& w
dla kaz=dego konsorcjanta oddzielnie.

9.6 Zamawiający  dokona  wstępnej  oceny  spełnienia  wymaganych  warunków  Wykonawcy
którego  oferta  została  najwyżej  oceniona  na  podstawie  załączonego  oświadczenia.
Następnie  w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę,  do  złożenia  dokumentów
potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu. 
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9.7 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie
obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego
określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót)

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.

Z postępowania o udzielenie zamo& wienia wyklucza się wykonawco& w w przypadkach okres& lonych w
art. 24 ustawy Prawo zamo& wien&  publicznych.

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

11.1. Wykonawca, kto& ry zamierza powierzyc&  wykonanie częs&ci usług innej firmie (podwykonawcy)
jest zobowiązany do:

11.1.1. okres& lenia  w  złoz=onej  ofercie  (na  formularzu  oferty  –  załącznik  NR  2  do  SIWZ)
informacji  jaka  częs&c&  przedmiotu  zamo& wienia  będzie  realizowana  przez
podwykonawco& w z podaniem jego danych jez=eli są znane.

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą byc& uz=yte jedynie 
w celu sporządzenia oferty.

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami okres& lonymi w niniejszej  specyfikacji.

 12.3     Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złoz=eniem oferty.

13. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  .  

13.1 Oferta musi zawierac&:

x Oświadczenie  woli (Oferta) zawiera;

1.
Ofertę cenową zgodną z załączonym  formularzem ofertowym, kto& rego wzo& r stanowi  załącznik  Nr 2 do
niniejszej SIWZ,

2. Os&wiadczenia o kto& rych mowa w pkt. 9.3  (załącznik nr 3 i 4 SIWZ)

3.
Pełnomocnictwo - Jez=eli oferta wraz z os&wiadczeniami składana jest przez pełnomocnika nalez=y do oferty
załączyc& pełnomocnictwo upowaz=niające pełnomocnika do tej czynnos&ci. 

x
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe -  składane na wezwanie

Zamawiającego

1.
Wykaz wykonanych usług potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi nalez=yte 
wykonanie tych usług 9.4.2 a) - załącznik nr 7 SIWZ

2.
Wykazu oso& b, kto& re będą uczestniczyc&  w wykonywaniu zamo& wienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2
b) - załącznik nr 6 SIWZ

3.
potwierdzających,  z=e  wykonawca jest  ubezpieczony od odpowiedzialnos&ci  cywilnej  zgodnie z  opisanym
warunkiem w pkt. 9.4.3

5.

zas&wiadczenia włas&ciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, z=e wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatko& w, wystawionego nie wczes&niej niz=  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub  innego  dokumentu  potwierdzającego,  z=e  wykonawca  zawarł  porozumienie  z  włas&ciwym  organem
podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  nalez=nos&ci  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w
szczego& lnos&ci  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoz=enie  na  raty  zaległych
płatnos&ci lub wstrzymanie w całos&ci wykonania decyzji włas&ciwego organu

6. zas&wiadczenia włas&ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczen&  Społecznych lub Kasy
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Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, z=e wykonawca nie zalega
z  opłacaniem  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  wystawionego  nie  wczes&niej  niz=  3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, z=e wykonawca
zawarł  porozumienie  z  włas&ciwym  organem  w  sprawie  spłat  tych  nalez=nos&ci  wraz  z  ewentualnymi
odsetkami  lub  grzywnami,  w  szczego& lnos&ci  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub
rozłoz=enie na raty zaległych płatnos&ci lub wstrzymanie w całos&ci wykonania decyzji włas&ciwego organu

7.
odpisu z włas&ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos&ci gospodarczej, zgodnie z
opisem w pkt. 9.4.4

8.
os&wiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z  opłacaniem podatko& w i  opłat lokalnych,  o kto& rych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445);

13.2 Wszystkie kartki złoz=onej oferty powinny byc&  kolejno ponumerowane, a ilos&c&  kartek wpisana
do oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za
kompletnos&c&  złoz=onej  oferty,  kto& ra  nie  została  ponumerowana  Zamawiający  nie  bierze
odpowiedzialnos&ci.

13.3 Dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu  przepiso& w o  zwalczaniu
nieuczciwej  konkurencji,  nalez=y  w  go& rnym  prawym  rogu  oznaczyc&  zapisem:  „Dokument
stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”,  i  muszą byc&  dołączone do oferty lub na wezwanie  w
oddzielnej  kopercie  oznaczonej:  „Dokumenty  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa”;
ponadto  wraz  z  tymi  dokumentami nalez=y  załączyc&  w  formie  opisowej,  iz=  zastrzez=one
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, opro& cz pełnomocnictw,
dokumentu  potwierdzającego  wniesienie  zabezpieczenia  wadialnego,  os&wiadczenia  o
spełnianiu  warunko& w  udziału  w  postępowaniu  i  os&wiadczenia  o  braku  podstaw  do
wykluczenia,  os&wiadczenia  o  udostępnieniu  zasobo& w  przez  podmiot  trzeci  muszą  byc&
przedstawione w formie oryginału  lub kopii  pos&wiadczonej  „za  zgodnos&c&  z oryginałem” na
kaz=dej  stronie  zawierającej  tres&c&  przez  Wykonawcę  (osobę/osoby  upowaz=nioną  do
reprezentacji  wykonawcy  wymienioną  w  dokumencie  rejestracyjnym  prowadzonej
działalnos&ci gospodarczej) lub pełnomocnika. 

Pełnomocnictwa  dołączone  do  oferty  muszą  byc&  złoz=one  w  formie  oryginału  lub  kopii
pos&wiadczonej notarialnie.  Os&wiadczenie o spełnianiu warunko& w udziału w postępowaniu i
os&wiadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia  oraz  os&wiadczenie  podmiotu  trzeciego  o
udostępnieniu  zasobo& w  musi  byc&  złoz=one  w  formie  oryginału.  Dokument  potwierdzający
wniesienie  zabezpieczenia  wadialnego w formie nie pienięz=nej  musi  byc&  złoz=ony w formie
oryginału.

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i  na wezwanie zamawiającego były
sporządzone  w  języku  polskim.  Jez=eli  oryginalny  dokument  został  sporządzony  w  innym
języku  wymaga  się  opro& cz  tego  dokumentu  złoz=enia  jego  tłumaczenia  na  język  polski,
pos&wiadczonym przez wykonawcę.

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

14.1.   Postępowanie o udzielenie zamo& wienia,  z zastrzez=eniem wyjątko& w okres& lonych w ustawie,
prowadzi  się  z  zachowaniem  formy  pisemnej.  Zamawiający  dopuszcza  formę  faksu  i
elektroniczną. Strona,  kto& ra otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest
zobowiązana na z=ądanie  strony przekazującej  dokument lub informację,  do  niezwłocznego
potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania.  Adres  email  i  numer  faksu  zostały  podane  w  pkt.  1
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niniejszej  specyfikacji.  Oferty i  dokumenty w tym uzupełniane w trybie art.  26 ust.  3  i  3a
ustawy składa się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumento& w muszą one
byc& potwierdzone za zgodnos&c&  z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy.
Tym samym składanie oferty i dokumento& w w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a
za pos&rednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jez=eli w wyznaczonym terminie
nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

14.2. Postępowanie o udzielenie zamo& wienia prowadzi się w języku polskim.

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
Sprawy formalnoprawne – Tomasz Meus 662-033-588

15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamo& wienia moz=na otrzymac&  w godz.  od 08:00 do 15:00 w
siedzibie zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych
zamawiający i prowadzący postępowanie nie udziela informacji wyjas&niających zapisy SIWZ,
telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym np.;  jak moz=na
zadac&  pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane pytanie na okres& lony temat i
gdzie moz=na znalez&c& udzieloną odpowiedz.

16. Termin związania z ofertą.

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

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium 

17.1 Wadium  w  wysokości  5 000,00  PLN  (pięć  tysięcy  złotych)  -  należy  wnieść  przed
upływem terminu składania ofert.

17.2 Wadium moz=e byc& wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
17.2.1. pieniądzu, 

17.2.2. poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spo& łdzielczej  kasy  oszczędnos&ciowo-
kredytowej, z tym z=e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięz=nym;

17.2.3. gwarancjach bankowych;

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o kto& rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy  z  dnia  9  listopada  2000  r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji  Rozwoju
Przedsiębiorczos&ci (Dz. U. z 2018 poz. 110).

17.3. Dowo& d wniesienia wadium w oryginale nalez=y załączyc& do oferty jez=eli wadium zostało 
wniesione w formie nie pienięz=nej. 

17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:

Nr rachunku:  34 8480 0004 2001 0040 4000 0004

z dopiskiem „Wadium" i nr postępowania   FK.26.2.2019.US

17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

17.6. Zamawiający  zwraca  wadium  wszystkim  wykonawcom  niezwłocznie  po  wyborze  oferty
najkorzystniejszej lub uniewaz=nieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, kto& rego oferta
została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzez=eniem  art.  46  ust.  4a  ustawy  Prawo
zamo& wien&  publicznych.

17.7. Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  wykonawcy,  kto& ry  wycofał  ofertę
przed upływem terminu składania ofert.

17.8. Zamawiający  z=ąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  wykonawcę,  kto& remu  zwro& cono
wadium,  jez=eli  w  wyniku  rozstrzygnięcia  odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  FK.26.2.2019.US

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okres& lonym przez zamawiającego.

17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jez=eli:

17.9.1. Wykonawca, kto& rego oferta zostanie wybrana odmo& wi podpisania umowy w sprawie
zamo& wienia publicznego na warunkach okres& lonych w ofercie;

17.9.2. Wykonawca,  kto& rego  oferta  zostanie  wybrana  nie  wniesie  wymaganego
zabezpieczenia nalez=ytego wykonania umowy;

17.9.3. wykonawca  w odpowiedzi  na  wezwanie,  o  kto& rym  mowa  w  art.  26  ust.  3  i  3a,  z
przyczyn  lez=ących  po  jego  stronie,  nie  złoz=ył  os&wiadczen&  lub  dokumento& w
potwierdzających  okolicznos&ci,  o  kto& rych  mowa  w  art.  25  ust.  1,  os&wiadczenia,  o
kto& rym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki,  o  kto& rej  mowa  w  art.  87  ust.  2  pkt  3,  co  spowodowało  brak  moz= liwos&ci
wybrania oferty złoz=onej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamo& wienia publicznego stanie się niemoz= liwe z przyczyn
lez=ących po stronie Wykonawcy.

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy– nie jest wymagane;  

19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Oferta musi byc& sporządzona w języku polskim, pod rygorem niewaz=nos&ci w formie pisemnej. 

19.2. Okres& lenie  przedmiotu  zamo& wienia  wraz  z  jego  opisem  z  uwzględnieniem  wymagan&
Zamawiającego, okres& lonych w SIWZ.

19.3. Ofertę  nalez=y  złoz=yc&  w  zamkniętej  kopercie,  zapieczętowanej  w  sposo& b  gwarantujący
zachowanie  w  poufnos&ci  jej  tres&ci  oraz  zabezpieczającej  jej  nienaruszalnos&c&  do  terminu
otwarcia ofert.

19.4. Na kopercie oferty nalez=y zamies&cic& następujące informacje:

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju”

„Nie otwierać  przed 21.11.2019 r. godz. 09:15”

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

20. Miejsce i termin składania ofert.  

20.1. Ofertę nalez=y złoz=yc&  w  Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Busku-Zdroju ul.
Kościuszki 2a,   Sekretariat Dyrektora, poko& j 11, w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz.
09:00.

20.2.  Oferta złoz=ona po terminie zostanie zwro& cona bez otwierania.

21. Miejsce i termin otwarcia ofert  

21.1 Oferty  zostaną  otwarte  w  siedzibie  zamawiającego  w  miejscu  składania  ofert  w  dniu
21.11.2019 r. godz. 09:15

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyc& w publicznej sesji otwarcia ofert. 

22. Sposób obliczenia ceny oferty  

22.1 Oferta  musi  zawierac&  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty  z
uwzględnieniem  wszystkich  opłat   i  podatko& w  (takz=e  podatku  od  towaro& w  i  usług)  oraz
ewentualnych upusto& w i rabato& w. Ofertę cenową nalez=y skalkulowac&  w oparciu o wszystkie
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dane z SIWZ wraz z załącznikami, w tym wzoru umowy i szczego& łowego opisu przedmiotu
zamo& wienia. Do wynagrodzenia ryczałtowego ma zastosowanie art. 632 K.C.

22.2 Cenę  oferty  nalez=y  okres& lac&  z  dokładnos&cią  do  dwo& ch  miejsc  po  przecinku,  stosownie  do
przepisu § 9 ust.6 z Rozporządzenia Ministra Finanso& w z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie
zwrotu podatku niekto& rym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się
do pełnych groszy,  przy czym kon& co& wki  poniz=ej  0,5 gr  pomija się,  a kon& co& wki 0,5 grosza i
wyz=sze zaokrągla się do 1 grosza. 

22.3 Kwotę podatku VAT nalez=y obliczyc& zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług.

22.4 Podana w ofercie cena musi uwzględniac&  wszystkie wymagania zamawiającego okres& lone w
niniejszej  specyfikacji  oraz  obejmowac&  wszelkie  koszty,  jakie  poniesie  wykonawca z  tytułu
nalez=nej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamo& wienia.

22.5 Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą regulowane w złotych polskich.

22.6  Jez=eli  w  zaoferowanej  cenie  są  towary  kto& rych  nabycie  prowadzi  do  powstania  u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaro& w i usług
(VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub  usługi,  kto& rych  dostawa  lub  s&wiadczenie  będzie  prowadzic&  do  jego  powstania,  oraz
wskazując ich wartos&c& bez kwoty podatku.

22.7 W okolicznos&ciach o kto& rych mowa w pkt. 22.6 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, kto& ry miałby obowiązek rozliczyc&  zgodnie z tymi
przepisami

22.8 W  odniesieniu  do  Wykonawco& w,  kto& rych  oferty  nie  podlegają  odrzuceniu  komisja  dokona

oceny ofert     na podstawie  kryterium:

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie

1 Cena brutto 80% = 80 pkt.

2 Doświadczenie 20% = 20 pkt.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryterio& w moz=e uzyskac& maksimum 100 pkt.

22.9  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

l.p. Kryterium
Znaczenie

procentowe
kryterium

Maksymalna ilos&c&
punkto& w jakie

moz=e otrzymac&
oferta

za dane
kryterium

1

Cena brutto

Liczba punkto& w = Cn/Cb  x 80

gdzie:

 - Cn – najniz=sza cena spos&ro& d wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

 - 80 wskaz&nik stały 

80 % 80 pkt.

2
Doświadczenie

W kryterium „Doświadczenie" ocenione zostanie dos&wiadczenie
Wykonawcy  w  realizacji  usług  z  zakresu  opieki  nad  osobami

20 % 20 pkt.
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starszymi kto& re będą zgodne w opisanym warunkiem w pkt. 9.4.2.
a).

Ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  Wykazu  wykonanych
głównych  usług oraz  dokumento& w  potwierdzających  nalez=yte
wykonanie usług  wskazanych  w  ww.  wykazie złoz=onych  przez
Wykonawcę wraz z ofertą. Zamawiający wez&mie pod uwagę łączną
ilos&c&  zrealizowanych  usług  przez  Wykonawcę  z  nalez=ytą
starannos&cią  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert  ponad zakres wymagany dla spełnienia warunku
wiedzy  i  dos&wiadczenia  opisanego  w  pkt.  9.4.2.a). Wykonawca
może  wykazać  maksymalnie  10  usług; wykazanie większej
ilości usług nie będzie brana pod uwagę.

                                                                         ilos&c& zrealizowanych usług 
                                                                                  w badanej ofercie
Liczba punkto& w w kryterium = ------------------------------------- x 20
pkt.

                                      Dos&wiadczenie największa ilos&c& 
                                                                   zrealizowanych usług

Punkty  w  tym  kryterium  zostaną  przyznane  jedynie  za  usługi
zrealizowane  przez  Wykonawcę.  Zamawiający  nie  przyzna
punkto& w za realizację usług wykonanych przez podmioty trzecie, z
kto& rych  zasobo& w Wykonawca korzysta  zgodnie  z  art.  22a ust.  1
ustawy  Pzp,  w  celu  potwierdzenia  warunko& w  udziału  w
postępowaniu. 

Ocena  zostanie  dokonana  na  podstawie  informacji  zawartych  w
Wykazie usług stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ złoz=onym przez
Wykonawcę z ofertą.

a. Zamawiający  w  odniesieniu  do  wykonawcy kto& ry  otrzymał  największą  ilos&c&  punkto& w
wezwie  w  ustawowym  terminie  do  złoz=enia  dokumento& w  w  zakresie nie  podlegania
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami
wskazanych  okolicznos&ci  będzie  stanowic&  podstawę  dokonania  wyboru  oferty  tego
wykonawcy.

22.10     Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo
zamo& wien&  publicznych i uwzględnieniem zapiso& w art. 139 ustawy.

Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego

23.1.   Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający  jednoczes&nie  zawiadamia
Wykonawco& w, kto& rzy złoz=yli oferty, o:

23.1.1 Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, kto& rego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy  (firmy),  albo  imiona  i  nazwiska,  siedziby  albo  miejsca  zamieszkania  i  adresy
Wykonawco& w, kto& rzy złoz=yli oferty, a takz=e punktację przyznaną ofertom w kaz=dym kryterium
oceny ofert i łączną punktację;

23.1.2  Wykonawcach, kto& rych oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
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23.1.3  Wykonawcach, kto& rzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamo& wienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne

23.1.4  Uniewaz=nieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego

23.3.   Wykonawca, kto& rego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą,  przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do:

23.3.1.  przedłoz=enia  umowy  regulującej  wspo& łpracę  Wykonawco& w  wspo& lnie  ubiegających  się  o
udzielenie zamo& wienia, 

23.3.2. szczego& łowa kalkulacja cenowa przedmiotu zamo& wienia opisanego w pkt. 3.1 SIWZ.

23.3.3.Kopie stosownych dokumento& w potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i dos&wiadczenie
wymagane w opisanym warunku podmiotowym wobec oso& b, kto& re będą realizowac& usługę

24.     Istotne warunki umowy
  Wzo& r umowy stanowi Zał. Nr 1 do SIWZ

25.  Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;
Zamiana wskazanej w ofercie osoby tylko na osobę o kwalifikacjach i dos&wiadczeniu toz=samym lub
lepszym zgodnie z pkt. 9.4.2 b). Zamiana następuje za zgodą zamawiającego i jest moz= liwa tylko w
okolicznos&ciach powstałych, na kto& re nie miał wpływu wykonawca – nalez=y udowodnic&.

26. Zamawiający   nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.  

27. Klauzula informacyjna dot. RODO  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  oso& b  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE (ogo& lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.  UE L 119 z 04.05.2016, str.  1),  dalej
„RODO”, informuję, z=e: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 2A, 28-100 Busko-Zdrój
 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Pan& stwo kontaktowac& z Inspekto-

rem Ochrony Danych pod adresem e-mail: jod@mgops.busko.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią-

zanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamo& wienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, kto& rym udostępniona zo-

stanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.  8 oraz art.  96 ust.  3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamo& wien&  publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  zgodnie z art.  97 ust.  1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakon& czenia postępowania o udzielenie zamo& wienia lub na okres przecho-
wywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z s&rodko& w UE;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpos&rednio Pani/Pana dotyczą-
cych jest wymogiem ustawowym okres& lonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamo& wienia publicznego; konsekwencje niepodania okres& lonych
danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu  do  Pani/Pana danych osobowych decyzje  nie  będą  podejmowane  w sposo& b
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo z=ądania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzez=eniem przypadko& w, o kto& rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;  
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− prawo do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan,  z=e  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;

 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kto& rym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo-

wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO. 
*  Wyjas&nienie:  informacja  w  tym  zakresie  jest  wymagana,  jez=eli  w  odniesieniu  do  danego  administratora  lub  podmiotu

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjas&nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moz=e skutkowac& zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamo& wienia publicznego ani zmianą postanowien&  umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie moz=e
naruszac&  integralnos&ci protokołu oraz jego załączniko& w.

*** Wyjas&nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze s&rodko& w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na waz=ne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pan& stwa członkowskiego.

28. Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ)  

Załącznik nr 1: Wzo& r umowy 
Załącznik nr 2: Formularz oferty 
Załącznik nr 3: Os&wiadczenie wykonawcy o spełnieniu warunko& w udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 4: Os&wiadczenie wykonawcy o wykluczenia 
Załącznik nr 5: Wykaz usług – do punktacji
Załącznik nr 6. Wykaz oso& b
Załącznik nr 7: Wykaz usług
Załącznik nr 8: Szczego& łowy opis przedmiotu zamo& wienia
Załącznik nr 9: Os&wiadczenie o niezaleganiu 
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