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I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. Świętokrzyska 22  

27-400 Ostrowiec Św. 

tel.: (41) 276-76-00 

fax: (41) 265-22-51 

REGON: 003675862 

NIP: 6611037018 

e-mail: biuro@mopsostrowiec.pl 

strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej: www.mopsostrowiec.4bip.pl 

godziny pracy: poniedziałek – czwartek 7.00 – 15.00, piątek 7.00 – 16.00. 

II. Podstawa prawna  

2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz 

przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

2.2. Postępowanie o zamówienie, na podstawie art. 138g ust. 1  prowadzone jest według 

zasad określonych w art. 138o  ustawy. 

III. Opis przedmiotu Zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

 85320000- 8 - usługi społeczne 

 85000000-9 – usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

 85312000- 3 – usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych 

 85312400- 9 – usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe 

 85312100 - 0 - usługi opieki dziennej 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie 

pobytu dziennego, tj. bezpośredniej opieki nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których 

niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych 

prowadzących do znacznego ograniczenia  samodzielności, zamieszkałą na terenie 

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, realizowanych jest na podstawie Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2020, realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych i przyjętego do realizacji uchwałą Nr XXXII/40/2020 Rady 

Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie realizacji przez 

Gminę Ostrowiec Świętokrzyski Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

Usługi świadczone będą na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w okresie  

od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. w dni robocze, a także soboty, niedziele i święta  

w godzinach 7.00 – 22.00, w miejscu zamieszkania osób, którym usługa ta została 

przyznana. 

Usługa opieki wytchnieniowej jest skierowana do członków rodzin lub opiekunów, 

którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 

bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad  

osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 

równoważnymi i podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie. 

Opieka wytchnieniowa polega na czasowym odciążeniu od codziennych obowiązków 

łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek  

i regenerację. 

3. Przewidywana liczba godzin usług opieki wytchnieniowej do wykonania w okresie  

od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. dla: 
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• osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi – 

9 600 godzin, 

• dzieci niepełnosprawnych – 2 400 godzin. 

 Przewidywana łączna liczba godzin to:  12 000 godzin. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 7 do ogłoszenia 

5. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 8 do ogłoszenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania mniejszej ilości godzin  

z przyczyn od niego niezależnych (np. zmniejszenie ilości osób korzystających  

z usług).  

W przypadku zaistnienia potrzeb, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przesunięcia ilości godzin między poszczególnymi grupami osób niepełnosprawnych, 

o których mowa wyżej, pod warunkiem, iż przesunięcia te nie przekroczą 

maksymalnej kwoty wynagrodzenia ustalonego w umowie. 

Za jedną godzinę świadczenia usługi dla podopiecznego przyjmuje się czas 60 

min. Czas dojazdu do miejsca świadczenia usług na rzecz podopiecznego nie jest 

wliczany do czasu świadczenia usługi. 

7. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest prowadzone  

z zastosowaniem tzw. klauzul społecznych. W związku z tym, przy dokonywaniu 

oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę zatrudnienie na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę co najmniej 1 osoby bezrobotnej, co oznacza osobę 

spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 z późn. zm.). 

Sposób oceny wpływu posiadania statusu bezrobotnego na ocenę oferty zawarty jest  

w rozdziale XIII ogłoszenia dotyczący kryteriów oceny ofert. Wykonawca który 

będzie chciał skorzystać z preferencji przy ocenie ofert z uwagi na zatrudnienie na 

podstawie umowy o pracę osób posiadających status bezrobotnego zobowiązany jest 

złożyć stosowne oświadczenie w Formularzu ofertowym stanowiącym  

– Załącznik Nr 1 do ogłoszenia. 

 

Zatrudnienie powinno obejmować czas realizacji umowy, a osoba ta powinna 

bezpośrednio uczestniczyć w realizacji umowy. Zatrudnienie osoby bezrobotnej 

realizującej zamówienie nie powinno nastąpić później niż 14 dnia od podpisania 

umowy przez strony. 

 

Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia, zawiadamia Zamawiającego 
 

1) odpis skierowania bezrobotnego do pracodawcy wystawionego przez urząd pracy, 

2) decyzje o utracie statusu bezrobotnego, 

3) oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej, której 

dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby bezrobotne 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, umowy oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ 

Podwykonawcę kopii umowy o pracę osoby bezrobotnej wykonującej w trackie 

realizacji umowy czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy (wraz z 

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Dokumenty 

potwierdzające zatrudnienie powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L119 z 04 maja 2016 r. str.1) i dalej 

„RODO”. Informacje takie jak imię, nazwisko zatrudnionego, data zwarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, stanowisko lub rodzaj wykonywanych czynności powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez 

Wykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zawarcia umowy 

o pracę z bezrobotnym za ostatni okres rozliczeniowy lub poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. 

 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez osobę bezrobotną lub przez pracodawcę 

przed zakończeniem tego okresu Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia, w terminie 

14 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej. 

Zasady dotyczące przedłożenia dokumentacji poświadczającej zatrudnienie osoby bezrobotnej 

stosuje się także do następnej osoby zatrudnianej. 

W przypadku braku możliwości zatrudnienia osoby bezrobotnej z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy w w/w terminie, tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy i gdy Wykonawca wykaże, 

ze przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo odpowiedniemu 

organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym ten 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (w szczególności wobec braku na 

obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób 

bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowy podjęcia pracy przez taką 

osobę bezrobotną) Wykonawca jest zobowiązany do podejmowania prób mających na celu 

zatrudnienie osoby bezrobotnej. 

Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia osoby bezrobotnej.  

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1. Żądania oświadczeń i dokumentów wskazanych poniżej w zakresie potwierdzenia 

zatrudnienia osoby bezrobotnej lub faktu jej uczestnictwa przy realizacji umowy, 

2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w 

wymogów, 

3. Przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

 

W przypadku nie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przy realizacji umowy osoby 

bezrobotnej przez okres realizacji umowy w wyznaczonych powyżej terminach (dotyczy 

Wykonawców, którzy chcieli skorzystać z preferencji przy ocenie ofert z uwagi  

na zatrudnienie osób posiadających status bezrobotnego i złożyli stosowne oświadczenie  

w Formularzu ofertowym, stanowiącym – Złącznik Nr  1 do ogłoszenia), Zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pracowników 

zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wysokości etatu jaki został 

wskazany przez Wykonawcę w ofercie oraz liczby miesięcy w okresie realizacji 
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zamówienia, w czasie których w/w obowiązek nie był realizowany, chyba, że Wykonawca 

wykaże, że przedstawił zgłoszenie ofert pracy powiatowemu urzędowi pracy albo 

odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy  

w państwie, w którym ten Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,  

a niezatrudnienie osób bezrobotnych nastąpiło z przyczyn niezależnych po jego stronie.  

Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie uznany w szczególności brak na 

obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji, osób 

bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia lub odmowy podjęcia pracy przez taką 

osobę bezrobotną. 

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia wymaganej przez Zamawiającego osoby traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę tego wymogu. 

Za zatrudnienie osoby zarejestrowanej we właściwym urzędzie pracy jako osoby 

bezrobotnej nie uważa się zatrudnienie przez Wykonawcę osoby uprzednio przez niego 

zwolnionej, jeżeli w/w zwolnienie nastąpiło w okresie 1 miesiąca poprzedzającego 

zawarcie umowy na realizację zamówienia. 

Zatrudnienie osoby bezrobotnej jak wskazano powyżej swoim zakresem musi 

obejmować cały okres przedmiotu umowy w wymiarze min. ½ etatu (min. 4 godzin na 

dobę).  

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. 

9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części 

zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający 

zastrzega, że: 

a) podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, 

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy 

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak 

gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, jego lub 

jego przedstawicieli lub jego pracowników, 

c) Zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi  

z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przez 

Wykonawcę w stosunku do nich, 

d) Wykonawca pozostaje w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego 

ze zlecone do podwykonania części zamówienia. 

 

IV. Termin i miejsce wykonania Zamówienia. 

 

Termin realizacji zamówienia: 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.   

Miejsce wykonania zamówienia: Usługi wykonywane będą na terenie Gminy Ostrowiec Św., 

w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy (usług) - 

przyznanych na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia do programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz po dokonaniu pogłębionej analizy sytuacji rodzinnej. 
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V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

1. udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia, zgodnie z art. 24 

ust. 1 pkt 12-23  ustawy, 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia zgodnie z art. 24 

ust. 5 pkt 1 – 8 ustawy 

3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

• zdolności technicznej lub zawodowej.  

 

2. Określenie warunków udziału w postępowaniu: 

 

1) Wykonawca spełni warunek  dotyczący kompetencji lub uprawnień  

do prowadzenia działalności zawodowej: 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia wymagań 

 

2) Wykonawca spełni warunek  dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej  

wykazując: 

 

• posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości 

co najmniej 40 000 złotych (słownie: .czterdziestu tysięcy złoty) 

3) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej 

wykazując: 

 

• doświadczenie w wykonywaniu usług objętych przedmiotem zamówienia, 

 

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich   

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy w tym okresie– zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych realizuje co najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług objętych 

przedmiotem zamówienia lub na świadczenie usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie ustawy z 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), przy czym 1 usługa rozumiana jest jako 

1 zrealizowana w okresie następujących po sobie 6 miesięcy lub realizowana  w 

sposób ciągły przez okres następujących po sobie 6 miesięcy umowa, przy czym 

wartość usługi w ww. okresie  nie może być niższa niż 200 000 zł. (słownie: dwieście  

tysięcy złotych).  

 

W przypadku realizacji umowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy Wykonawca 

składając ofertę zobowiązany jest wykazać wartość umowy za okres 6 następujących 

po sobie miesięcy. 

 

 

• posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia 

 

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 

14 osobami (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), w tym: 
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a) co najmniej 13 opiekunów (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno- 

prawnej), tj. osób z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadających co 

najmniej roczne doświadczenie w wykonywaniu usług opiekuńczych, tj.: 

• rehabilitanta/ fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego, psychologa/ 

psychoterapeutę lub: 

• kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika medycznego, 

opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, asystenta 

osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego 

lub: 

• udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na 

udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym. 

Ponadto opiekunowie świadczący usługę opieki wytchnieniowej będą zdolni do 

wykonywania czynności fizycznych w zakresie opieki nad dziećmi do lat 16, osobami 

niepełnosprawnymi z tytułu wieku, choroby i innych przyczyn, które wymagają pomocy 

innych osób oraz każdy opiekun będzie posiadał aktualne badania do celów sanitarno – 

epidemiologicznych; 

b) osobą odpowiedzialną (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-

prawnej) za planowanie i nadzorowanie pracy opiekunów świadczących usługę 

opieki wytchnieniowej, za ciągły nadzór nad realizacją usługi opieki 

wytchnieniowej w terenie oraz sporządzanie comiesięcznego wykazu godzin 

świadczonych usług, dokonanego na podstawie comiesięcznego rozliczenia 

realizacji usług u poszczególnych podopiecznych według „Karty realizacji 

Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

Ponadto, obowiązkiem osoby odpowiedzialnej będzie dokonywanie wizyt kontrolnych 

u każdej osoby niepełnosprawnej, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące oraz sporządzanie 

z tych wizyt notatek służbowych w zakresie rozeznania m. in jakości świadczenia 

usług. Notatki będą przechowywane w teczkach osobowych świadczeniobiorcy. 

Osoba odpowiedzialna, będzie instruowała opiekunów w sposób szczegółowy o 

obowiązujących ich zakresach czynności, poświadczając to odebraniem stosownego 

oświadczenia o dokonanym instruktażu. Osoba odpowiedzialna, będzie organizowała 

comiesięczne spotkania wszystkich opiekunów o ustalonej godzinie, celem 

przekazania „kart realizacji usługi” na miesiąc następny, omówienia istotnych spraw 

dotyczących świadczenia usług opieki wytchnieniowej u osób niepełnosprawnych, jak 

i przeprowadzania wewnętrznych szkoleń w zakresie sprawowania opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi, podczas których w razie konieczności będzie 

uczestniczył Zamawiający. Osoba ta nie może łączyć pracy osoby odpowiedzialnej z 

wykonywaniem usług opieki wytchnieniowej określonych w punkcie 1 do przedmiotu 

zamówienia – praca w terenie. 

W przypadku nieobecności osoby odpowiedzialnej, Wykonawca wyznaczy i upoważni 

pisemnie osobę, która będzie pełnić w/w obowiązki. Wykonawca wskaże numer 

telefonu osoby, która będzie odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym, w celu 

właściwej realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Warunek uznaje się za spełniony, wówczas kiedy wykonawca przedstawi wraz z ofertą, 

imienny wykaz osób wykonujących usługi, który to będzie zgodny z comiesięcznym 

imiennym wykazem osób faktycznie realizujących te usługi. W przypadku zmiany 

pracownika świadczącego usługi opiekuńcze (na skutek zdarzeń losowych: choroba, 

zgon) wymagana jest wcześniejsza pisemna zgoda Zamawiającego. 
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• posiadanie zdolności technicznej 

 

Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował lokalem przeznaczonym na biuro na terenie miasta Ostrowca Św. wyposażonym 

w telefon stacjonarny, komputer, internet oraz telefon komórkowy. 

 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w oparciu 

o dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt VI niniejszego ogłoszenia według 

formuły „spełnia/nie spełnia”. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

 

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Zamawiający, 

zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy, wymaga od wszystkich Wykonawców dołączenia  

do Formularza oferty następujących dokumentów i oświadczeń: 

 

 Na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia  Wykonawca składa: 

• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 

według wzoru jak w Załączniku Nr 3 do ogłoszenia. 

• oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). 

 

 Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa:  

• aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków 

udziału w postępowaniu według wzoru jak w Załączniku Nr 4 do ogłoszenia. 

 

 Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Wykonawca składa: 

1)  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 40  000 złotych (słownie: 

czterdzieści tysięcy złotych), wydaną w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc 

przed upływem terminu składania ofert. 

 

 Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej 

Wykonawca składa: 

2) wykaz zrealizowanych usług według wzoru jak w Załączniku Nr 6 do ogłoszenia 

(z podaniem ich wartości,  przedmiotu, dat wykonywania i odbiorców) wraz 

z dokumentami potwierdzającymi wartość i  należyte wykonanie usług, 

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat  

ich kwalifikacji  zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie  

do dysponowania tymi osobami, 

4) oświadczenie, iż osoby które będą wykonywać usługi posiadają dobry stan zdrowia 

umożliwiający sprawowanie czynnej opieki oraz aktualne badania do celów 

sanitarno-epidemiologicznych, 



10 

 

5) oświadczenie o dysponowaniu lokalem przeznaczonym na biuro na terenie Ostrowca 

Św. wyposażonym w telefon stacjonarny, internet, komputer oraz telefon 

komórkowy, 

 

 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania w zakresie na jakim się 

powołuje na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. VI. 1 i VI. 2. 

 

   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt VI. 1. 

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 

• oświadczenia o których mowa w pkt VI. 1 i VI.2 składa każdy z Wykonawców 

ubiegających się o zamówienie, 

• należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczeń, o których 

mowa w pkt VI. 1 i VI. 2. 

 

Inne dokumenty, które zobowiązany jest złożyć Wykonawca 

 

1. Formularz oferty – Załącznik Nr 1 do ogłoszenia. 

2. Formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 

3. Podpisany projekt umowy - Załącznik Nr 8 do ogłoszenia. 

4. Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty lub innych dokumentów 

składanych z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności  

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca wskazał ten 

fakt w składanej ofercie. 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie   internetowej informacji dotyczących kwoty, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów 

Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

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

23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, 

że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 

pkt 23 ustawy stanowi Załącznik Nr 5 do ogłoszenia. 

6. Oświadczenie o wypełnienie przez wykonawcę obowiązku wynikającego z art. 13 

RODO w stosunku do osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – 

według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do ogłoszenia. 

7. Podpisany projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  

Załącznik Nr 11 do ogłoszenia. 

 

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę. 
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Oświadczenia dotyczące Wykonawcy  innych podmiotów, na których zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców składane są w oryginale. 

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

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami.  

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się 

zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe  

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca,  lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344)  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem   komunikacji elektronicznej  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 

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

3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

• w zakresie przedmiotu zamówienia: 

Marta Cichońska, w godzinach 7.00-15.00, tel.: (41) 276-76-57 , pokój Nr 2.18, II 

piętro, ul. Świętokrzyska 22, 

• w zakresie organizacji przetargu i innych spraw proceduralnych: 

Andrzej Kaczmarski w godzinach 7.00-15.00, tel.: (41) 276-76-30 , pokój Nr 3.15, III 

piętro, ul. Świętokrzyska 22, 

 

VIII. Wadium  

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie będzie żądał wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie 

dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  

2. Wykonawca przedstawia ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży więcej 

niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt. 1 ustawy.  

4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze 

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e  

do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
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odpowiadającej cenie oferty. 

5. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników powinny być kolejno 

ponumerowane, począwszy od numeru 1 na pierwszej stronie oferty. Zamawiający 

dopuszcza nie stawianie numerów na pustych stronach. 

6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację. 

7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w tekście oferty muszą być 

parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę. 

8. Ofertę należy umieścić w kopercie. 

 Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie 

 oraz powinna posiadać oznaczenia: 

 

Oferta na 

Świadczenie w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia  2020 r. usług opieki 

wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 

 

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę, adres, adres poczty elektronicznej, 

numer telefonu i faxu Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku 

stwierdzenia, że została złożona po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie 

niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.  

9. Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może zmienić lub wycofać 

ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  

o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.  

Powiadomienie o złożeniu zmian lub wycofaniu musi być przygotowane wg takich 

samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrzna i wewnętrzna) 

odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  

10. Wykonawca może zastrzec, że określone informacje zawarte w ofercie nie mogą być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje podlegające 

zastrzeżeniom powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. 

11. Wszystkie załączone do oferty kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie musi być opatrzone 

pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, datą i zapisem „za zgodność  

z oryginałem”.  

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 Zamawiający zwraca się z prośbą o nie załączanie do oferty dokumentów  

 nie wymaganych w ogłoszeniu. 

 

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, piętro 4, sekretariat 4.15, do dnia 22 lipca 

2020 r. do godziny 9.00. 

2. W przypadku przesyłania oferty należy dodatkowo umieścić na kopercie zewnętrznej 

adnotację o treści: „Oferta na realizację usług społecznych-  nie otwierać przed 22 

lipca 2020r. godz. 9.15. 

3. Do składanej oferty zostanie dołączone pokwitowanie z podaniem daty i godziny 

złożenia oferty oraz podpisem pracownika Zamawiającego, a Wykonawca otrzyma 

kopię w/w pokwitowania. 
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4. Oferty złożone po terminie zostaną Wykonawcy niezwłocznie zwrócone bez 

otwierania. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, piętro 4, sala konferencyjna,  

dnia 22 lipca 2020 r. o godz. 9.15. 

6. Zamawiający dokona jawnego otwarcia ofert.  

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

a także informacje dotyczące ceny, terminy realizacji zadania zawarte w ofertach. 

 

XII. Opis sposoby obliczania ceny oferty. 

1. Wykonawca przedstawi cenę zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do ogłoszenia. 

2. Cena ofertowa jest iloczynem za jedną godzinę opieki wytchnieniowej i liczby 12 000 

godzin.  

3. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego 

zamówienia oraz podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. 

zm.). 

5. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu 

realizacji zamówienia. 

6. Cena określona przez Wykonawcę  powinna uwzględniać upusty, jakie Wykonawca 

oferuje. 

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 

8. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie 

zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty następującymi kryteriami: 

 

cena - 60 % 

liczba osób zdolnych do wykonywania zamówienia - 20 % 

klauzula społeczna – zatrudnienie osób bezrobotnych – 10% 

oferowane warunki płatności – 10 % 

przy czym: 

Za cenę oferty przyjęta zostanie cena brutto oferty. 

Waga kryterium dla ceny – 60 pkt, 

Waga kryterium dla liczby osób zdolnych do wykonania zamówienia - 20 pkt, 
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Waga kryterium dla klauzuli społecznej - zatrudnienia osób bezrobotnych – 10 pkt, 

Waga kryterium dla oferowanych warunków płatności - 10 pkt 

 

 

Sposób porównania cen ofert:  

      

     Cena najniższa z oferowanych 

ilość punktów za cenę  = -------------------------------------------- x waga kryterium tj. 60 pkt.  

oferty „X”    Cena oferowana 

 

 

W zakresie kryterium „liczba osób zdolnych do wykonywania zamówienia” punkty będą 

przyznawane wg następujących zasad: 

• 5 pkt - otrzymuje Wykonawca dysponujący 13 osobami spełniającymi kryterium 

określone w pkt V.2.3) tired 2 lit. a) 

• 12 pkt – otrzymuje Wykonawca dysponujący od 14 do 18 osobami spełniającymi 

kryterium określone w pkt V.2.3) tired 2 lit. a) 

• 20 pkt – otrzymuje Wykonawca dysponujący powyżej 18 osób spełniającymi 

kryterium określone w pkt. V.2.3) tired 2 lit. a) 

 

W zakresie kryterium „klauzula społeczna- zatrudnienie osób bezrobotnych” punkty będą 

przyznawane wg następujących zasad: 

• 5 pkt – otrzymuje Wykonawca który spełni warunek dotyczący klauzuli społecznej, o 

której mowa w pkt. III.7, tj. zatrudni na podstawie umowy o pracę 1 osobę bezrobotną 

• 10 pkt – otrzymuje Wykonawca który spełni warunek dotyczący klauzuli społecznej, o 

której mowa w pkt. III.7, tj. zatrudni na podstawie umowy o pracę 2 i więcej osób 

bezrobotnych 

 

Przez osobę bezrobotną należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ( Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1482 z pózn. zm.). 

 

W zakresie kryterium „oferowanych warunków płatności” punkty będą przyznawane wg 

następujących zasad: 

1) 5 pkt – otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie za 1 miesiąc świadczenia 

usługi termin płatności nie krótszy niż 7 dni, a nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych 

od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, 

2) 8 pkt – otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie za 1 miesiąc świadczenia 

usługi termin płatności nie krótszy niż 15 dni, a nie dłuższy niż 21 dni 

kalendarzowych od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu, 

3) 10 pkt - otrzymuje Wykonawca, który zaproponuje w ofercie za 1 miesiąc świadczenia 

usługi termin płatności nie krótszy niż 22 dni, a nie dłuższy niż 30 dni 

kalendarzowych od daty przedłożenia faktury Zamawiającemu. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania przedstawienia przez Wykonawcę 

umów na potwierdzenie przedmiotu i wartości zrealizowanych umów. 
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2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najkorzystniejszym bilansem w/w kryteriów,  

tj. ceny, liczby osób zdolnych do wykonania zamówienia, klauzuli społecznej -  

zatrudnienie osób bezrobotnych i oferowanie warunków płatności.  

 

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie: nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminów, o których mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia: 

 - została złożona tylko jedna oferta, 

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych we wzorze umowy – Załącznik Nr 8 do ogłoszenia. 

4. Zamawiający wymaga aby Wykonawca  zawarł umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych na warunkach określonych we wzorze umowy- Załącznik Nr 11 

do ogłoszenia. 

5. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (o ile nie 

została dołączona do oferty). Umowa regulująca współpracę podmiotów, o których 

mowa wyżej powinna zawierać m. in.: 

 - określenie celu gospodarczego, 

 - oświadczenie podmiotów o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 

 - wskazanie podmiotu, któremu powierza się prowadzenie spraw i reprezentację na 

 zewnątrz (pełnomocnika), 

 - oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie 

 krótszy niż okres realizacji zamówienia) 

6. Wykonawca, którego oferta została wybrana i który złożył oświadczenie, że będzie 

posiadał biuro na terenie miasta Ostrowca Św., zobowiązany jest przedstawić 

najpóźniej w dniu podpisania umowy Zamawiającemu umowę na wynajem biura, 

umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.  

7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza niżej wymienionymi: 

• w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawek podatku VAT dotyczącej 

przedmiotu umowy, podlegają one zmianie od dnia wejścia w życie nowych stawek 

podatku, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie kwota brutto, cena netto pozostaje 

bez zmian, 

• w przypadku zmniejszenia ilości godzin usług wskazanych w ogłoszeniu i umowie 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zmianie ulegnie łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

• w przypadku zmiany wskazanej w ofercie osoby wykonującej zamówienie przy 

czym zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego i możliwa jest tylko na osobę 

o kwalifikacjach i doświadczeniu nie niższym niż  osoby zmienianej. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę 
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najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie Zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne, 

zgodnie z art. 138 o i art. 138 l – nie  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale 

VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

XVII.  Obowiązek informacyjny RODO 

Zamawiający wypełniając obowiązek informacyjny określony w art. 13 i 14 RODO załącza 

do ogłoszenia klauzulę informacyjną w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 9 do 

ogłoszenia. 

 

XVIII. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z 

późn. zm.). 

 

Wykaz załączników: 

Załącznik Nr 1 – Formularz oferty 

Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy 

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej 

Załącznik Nr 6 – Wykaz usług  

Załącznik Nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik Nr 8 – Wzór umowy 

Załącznik Nr 9 – Klauzula informacyjna RODO 

Załącznik Nr 10 – Oświadczenie wykonawcy 

Załącznik Nr 11 – Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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