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Ośrodek Pomocy Społecznej  

ul. 3Maja 10; 37-400 Nisko 

tel. 15/841 23 34; 15/841 46 38 

fax 15/841 23 34   

http://www.naszops.nisko.pl 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego 

 

Nazwa zadania: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich zamieszkania” 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro 

i poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

 

 

 

Specyfikację zatwierdził: 

 

 

                   Elżbieta Tłusta 

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

    Kierownik Zamawiającego 

 

http://www.naszops.nisko.pl/
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Nisko, dn. 7 grudnia 2018 
 

ROZDZIAŁ I.     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3Maja 10, 37-400 Nisko 

tel. 15/841 23 34, 15/841 46 38 

fax 15/841 23 34   

NIP 865-20-63-309      REGON 006214618 

adres strony internetowej: www.naszops.nisko.pl 

e-mail: opsnisko@ops-nisko.pl 

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30 

Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa – jednostka samorządu terytorialnego 

Znak postępowania: SO.271.1.2018.III – w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy 

posługiwać się tym znakiem. 

 

ROZDZIAŁ II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 

oraz art. 39 – 43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (tj. Dz. U. z 2018, poz. 

1986.) w skrócie P.z.p. 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w dalszej części tekstu określana będzie skrótem „SIWZ” 

3. Rodzaj zamówienia:  usługi 

4. Zamawiający zastrzega, że w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu ma podstawie art. 24aa ustawy P.z.p.    

5. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  

w dniu 7 grudnia 2018 roku  pod numerem 659216-N-2018 wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz 

zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego  

w dniu 7 grudnia 2018 roku. 
 

ROZDZIAŁ III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

 

85312100-0 – Usługi opieki dziennej  

85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

85311100-3 – Usługi opieki społecznej dla osób starszych  

85311200-4 – Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych  

85311200-5 – Usługi społeczne dla dzieci i młodzieży  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich 

zamieszkania” „na podstawie:  

1) art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz. 1508 

z późn. zm.), 

2) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz. U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 

 

-Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy rozumieć: usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności 

http://www.naszops.nisko.pl/
mailto:opsnisko@ops-nisko.pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001508
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świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, tj. posiadający kwalifikacje zgodne z w/w 

Rozporządzeniem. 

 

-Pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć: wyłącznie rzeczywisty czas 

świadczenia usług bez czynności poprzedzających, przygotowawczych, np. dojazdów do osób objętych 

pomocą.  

 

-Przez Umowę należy rozumieć: umowę na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w 2019 roku dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu ich 

zamieszkania, w terminie w niej określonym, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym 

na skutek wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego stosownie do art. 39 ustawy 

P.z.p. 

 

-Przez Rozporządzenie 2016/679 rozumie się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 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 osobowych) 

 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być świadczone 

wyłącznie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym 

w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 

3. Podopieczni (świadczeniobiorcy) do korzystania z usług uprawnieni są na podst. art. 50 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn., zm.). Dla świadczeniobiorcy 

wydawana jest każdorazowo decyzja administracyjna przyznająca świadczenie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi zgodnie z treścią art. 50 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1508 z późn., zm.), Rozporządzeniem Ministra Polityki 

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

189, poz. 1598 ze zm.). 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zamówienia do świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych: 

1) w dni powszednie, tj. przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, tj. gdy brak realizacji usług może spowodować zagrożenie życia lub 

zdrowia podopiecznego, u którego świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze – również 

w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy 

2)  w godzinach 7.00 - 18.00, a w indywidualnych (uzasadnionych) przypadkach w innych godzinach  

na rzecz osób zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nisko – wskazanych przez Zamawiającego 

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2019 r. 

6. Wymiar czasu świadczenia specjalistycznej usługi opiekuńczej każdorazowo będzie ustalany 

indywidualnie dla każdego podopiecznego.  

7. Szacunkowa liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w terminie ich świadczenia 

wynosi ok. 21 osób. 

8. Szacunkowa liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

wynosi 3 200  godzin w całym okresie trwania umowy.  

9. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości 

świadczeniobiorców i/lub ilości godzin świadczonych usług w trakcie trwania umowy – stosownie do 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Z uwagi na specyficzny rodzaj przedmiotu zamówienia nie ma 

możliwości dokładnego oszacowania liczby odbiorców świadczeń ani liczby świadczonych godzin.  



Strona 4 z 20 

 

Nie osiągnięcie przez Wykonawcę szacunkowej liczby godzin nie może spowodować jakichkolwiek 

roszczeń z jego strony. 

10. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę za 1 godzinę usługi pozostaną bez zmian w czasie 

trwania umowy. 

11. Rozliczenie nastąpi za faktyczną ilość godzin wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych 

w wymiarze nie większym niż określony w zleceniu. W związku z tym Wykonawcy nie przysługuje 

wynagrodzenie za gotowość do świadczenia usług, tj. np. w sytuacji nie zastania podopiecznego w miejscu 

jego zamieszkania.  

12. Wynagrodzenie jakie przyjmuje się w ramach niniejszego postępowania za wykonanie usług nim 

objętych jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632. § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.). Jeżeli strony umówiły się na wynagrodzenie 

ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wykonawca jest zobowiązany do 

wyliczenia własnego wynagrodzenia w sposób ryczałtowy. Wynagrodzenie należy określić w polskich 

złotych.  

13. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu/dojścia do miejsca zamieszkania 

świadczeniobiorcy. Za czas dotarcia czy za pokrycie kosztów dojazdu do świadczeniobiorcy Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie. 

14. Jedna (1) godzina usługi, tj. 60 minut dotyczy czasu przeznaczonego na wykonywanie czynności 

bezpośrednio na rzecz osoby objętej świadczeniem. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje zamówienie osobom korzystającym z usług w związku ze świadczeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie wykonywania zamówienia jak 

również po zakończeniu realizacji umowy.  

16. Usługi na rzecz osoby objętej świadczeniem wraz z zakresem i częstotliwością ich wykonywania mają 

być wykonywane zgodnie ze zleceniem przekazanym Wykonawcy przez Zamawiającego. Zlecenie usługi 

nastąpi za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem) – za 

potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Wykonawcę lub będzie odebrane przez Wykonawcę osobiście. 

W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza przekazanie zlecenia faksem lub telefonicznie 

z zastrzeżeniem, że takie zlecenie zostanie potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej 

(wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem) lub odebrane osobiście.  

17. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji usług niezwłocznie od daty otrzymania zlecenia. 

18. Częstotliwość świadczonych usług i ich zakres mają być zgodne z określonymi w zleceniu. Wymiar 

godzin oraz czynności nie ujęte w przekazanym zleceniu będą wykonywane wyłącznie na odpowiedzialność 

i koszt osoby świadczącej te usługi oraz Wykonawcy.  

19. Przekazane Wykonawcy zlecenie realizacji usług zawiera co najmniej:  

a) imię i nazwisko osoby (świadczeniobiorcy); 

b) adres zamieszkania świadczeniobiorcy;  

c) rodzaj usług ze szczegółowym zakresem dostosowanym do indywidualnych potrzeb 

świadczeniobiorcy wynikających ze skierowania przez lekarza lub na wniosek pracownika 

socjalnego; 

d) nr decyzji administracyjnej przyznającej usługi; 

e) okres świadczenia usług , tj. termin rozpoczęcia i zakończenia przyznanego świadczenia; 

f) liczba godzin usług w danym dniu z określeniem, w które dni w tygodniu przypada świadczenie 

usług w danym środowisku oraz przedział godzinowy świadczenia usług, przy czym Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość jego zmiany w trakcie trwania realizacji zlecenia; 

20. Za datę zakończenia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uważa się: 

a) datę określoną w decyzji administracyjnej przyznającej usługi 
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b) powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o uchyleniu lub zmianie decyzji administracyjnej 

lub przerwaniu świadczenia usług– za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość 

zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem) - za potwierdzeniem odbioru wiadomości przez Wykonawcę 

lub będzie odebrane przez Wykonawcę osobiście. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający 

dopuszcza przekazanie informacji faksem lub telefonicznie z późniejszym ich potwierdzeniem za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość zaszyfrowana i zabezpieczona hasłem). 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) przeprowadzenia niezapowiedzianych kontroli wykonywania usług w trakcie realizacji umowy 

w miejscu jej świadczenia a Wykonawca jest zobowiązany do podania się kontroli dokonywanej przez 

Zamawiającego w zakresie prawidłowości wykonywania umowy; 

b) zmiany godzin świadczenia usług u podopiecznych objętych świadczeniem specjalistycznych usług 

opiekuńczych; 

c) żądania zmiany przez Wykonawcę osoby świadczącej usługi; 

d) w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi; 

e) zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

usługi specjalistyczne w trakcie realizacji zamówienia tj.: oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia 

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

f) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane usługi specjalistyczne Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych 

postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

22. Wykonawca ma obowiązek: 

a) zabezpieczyć kadrę specjalistów w liczbie co najmniej 5 ze specjalistycznym przygotowaniem 

zawodowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.). 

Kwalifikacje, staż, przeszkolenie i doświadczenie osób świadczących usługi muszą być potwierdzone 

stosownymi dokumentami przedkładanymi przez wybranego Wykonawcę (oferta najkorzystniejsza); 

b) zabezpieczyć kadrę pracowników w liczbie co najmniej 5 osób stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 

P.z.p. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ,wykonujących przedmiot zamówienia 

w całym okresie jego realizacji - umożliwiającą świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, Nr 189, poz.1598 

z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest, aby osoby wykonujące przedmiotową usługę były 

zatrudnione do jej realizacji na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018, poz. 917 z póżn. zm.), co najmniej na okres 

wykonywania przedmiotowej usługi; 

c) Zamawiający wymaga, aby osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, ze względu na 

specyficzny charakter usług oraz w celu zapewnienia wysokiej jakości ich świadczenia były sprawne 
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fizycznie i intelektualnie, posiadały umiejętność nawiązywania i utrzymywania prawidłowych 

kontaktów interpersonalnych, posługiwały się biegle językiem polskim, były dyspozycyjne i kulturalne. 

Osoby świadczące usługi ponadto:  

- nie mogą wprowadzać do mieszkania podopiecznych osób nieupoważnionych, ani zwierząt domowych; 

- nie mogą palić tytoniu, używać narkotyków czy innych środków psychoaktywnych  ani spożywać 

alkoholu w czasie świadczenia usług w mieszkaniu świadczeniobiorcy; 

-  nie powinny obarczać własnymi problemami osób objętych usługami; 

- powinny stosować zwroty grzecznościowe oraz wykonywać usługi z poszanowaniem godności  

i uczuć wobec osoby, dla której świadczone są usługi, z zachowaniem ogólnie przyjętych norm 

społecznych; 

- powinny współpracować z lekarzem i pielęgniarką środowiskową oraz z pracownikiem socjalnym 

Zamawiającego w zakresie przekazywania – w sytuacjach tego wymagających - na bieżąco informacji 

dotyczących osoby, u której świadczone są usługi; 

23. Wykonawca ponadto zobowiązuje się nie kierować do świadczenia usług osób będących członkami 

najbliższej rodziny świadczeniobiorcy  lub z nim zamieszkujących; 

a) niezwłocznie informować Zamawiającego o zdarzeniach, które są związane z realizacją zamówienia 

oraz mogą mieć wpływ na zakres wymaganej opieki np. zmiana sytuacji życiowej lub rodzinnej 

świadczeniobiorcy, zmiana stanu zdrowia, brak możliwości wykonywania usług ze względu na brak 

zgody podopiecznego na ich realizację, pobyt świadczeniobiorcy w szpitalu lub w innej placówce służby 

zdrowia, zgon podopiecznego lub inne przyczyny. Informacje te powinny być niezwłocznie zgłoszone 

Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, a następnie potwierdzone na 

piśmie; 

b) zapewnić świadczeniobiorcom niezbędnej pomocy w sytuacjach nagłych, w szczególności 

w przypadku: odniesienia przez nich poważnych obrażeń, ciężkiego stanu zdrowia, zatrucia 

pokarmowego lub choroby zakaźnej, zniszczenia domu na skutek wandalizmu lub pożaru, kradzieży na 

szkodę świadczeniobiorcy, a w razie konieczności poinformować odpowiednie służby w tym straż 

pożarną, policję, pogotowie ratunkowe, itp.; 

c) zapewnić osobom wykonującym usługi przeprowadzenie badań sanitarno – epidemiologicznych 

potwierdzonych stosownym orzeczeniem lekarskim – bez przeciwwskazań lekarskich do wykonywania 

usług przez osoby do tego uprawnione; 

d) zapewnić osobom wykonującym usługi odpowiednie wyposażenie i ubranie ochronne dostosowane do 

zakresu niesionej pomocy (rękawiczki, fartuchy, itp.); 

e) zapewnić opiekunkom/opiekunom wykonującym usługi dokument umożliwiający ich identyfikację, w 

celu potwierdzenia, że świadczą one usługi specjalistyczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku; 

f) pokryć koszty dojazdu środkami komunikacji miejskiej niezbędne do wykonywania czynności 

związanych ze świadczeniem usług, np. w przypadku konieczności dojazdu wraz ze świadczeniobiorcą 

do lekarza; 

g) podjąć czynności związane ze świadczeniem usług w terminie wskazanym w zleceniu; 

h) w przypadku, gdy osoba świadcząca usługi na rzecz świadczeniobiorcy nie może ich wykonać 

w terminie określonym w zleceniu, Wykonawca ma zapewnić każdorazowo zastępstwo z zastrzeżeniem, 

że osoba zastępująca ma spełniać warunki wymagane przepisami prawa. Zamawiający dopuszcza, 

możliwość zmiany osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w trakcie realizacji umowy 

w przypadkach: 

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie usługi osobom  

wskazanym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy  

- nie wywiązywania się przez osoby świadczące usługi z należytego wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy 
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- wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do 

realizacji usług), co skutkuje koniecznością zmiany osób uprzednio przewidzianych do realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy 

-  żądania przez Zamawiającego zmiany osoby świadczącej usługi 

i) pisemnie zobowiązać osoby świadczące usługi  do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie 

wszystkich informacji jakie uzyskają w trakcie wykonywania umowy, a w szczególności nie ujawniania 

osobom trzecim danych personalnych osób, dla których świadczone są usługi, ich sytuacji osobistej, 

rodzinnej, zdrowotnej i ekonomicznej; 

j) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia kart realizacji usług przez osoby świadczące usługi 

dla każdego świadczeniobiorcy oddzielnie. Karta pracy w środowisku ma zawierać: 

 nazwisko i imię pracownika Wykonawcy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze;  

 nazwisko i imię osoby objętej pomocą; 

 miejsce świadczenia usług (adres); 

 okres świadczenia usług od-do; 

 dni tygodnia i liczbę godzin; 

 podpis świadczeniobiorcy i opiekuna świadczącego usługi; 

 rozliczenie Wykonawcy faktycznego wykonania usług 

 potwierdzenie wykonania usługi przez Zamawiającego; 

 inne uwagi dotyczące realizacji usług u danego podopiecznego, np. mniejszy wymiar godzin niż 

podany z zleceniu, odmienny czas świadczenia usług, zaniechanie realizacji usługi itp. 

k) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia przez opiekunów kwartalnej dokumentacji opisującej 

sposób realizacji specjalistycznych usług oraz podjętych działań terapeutycznych przez opiekuna 

świadczącego usługi; 

l) współdziałać na bieżąco z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. 

24. Rozpoczęcie wykonywania usługi przez daną osobę może nastąpić w obecności pracownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nisku.  

25. Karta pracy opiekuna w środowisku - w celu zapewnienia bieżącej kontroli przez Zamawiającego - ma 

być wypełniania na bieżąco i przedkładana na żądanie Zamawiającego. 

26. Po każdej wizycie osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze kartę pracy ma poświadczyć 

świadczeniobiorca własnoręcznym podpisem. Jeżeli stan zdrowia świadczeniobiorcy nie pozwala na złożenie 

podpisu osoba świadcząca usługę dokonuje odpowiedniej adnotacji pozostawiając kartę bez podpisu, przy 

czym każdy taki przypadek musi zostać potwierdzony przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Nisku.  

27. W przypadku błędów rachunkowych w wyliczeniu kosztów realizacji usługi karty będą przekazywane do 

poprawienia lub uzupełnienia Wykonawcy, a wypłata wynagrodzenia wynikającego z danej karty będzie 

wstrzymana do czasu jej uzupełnienia, poprawienia. 

28. Brak danych w karcie lub nierzetelne ich wpisywanie stanowić będzie podstawę do zmniejszenia 

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę niezrealizowanej usługi zgodnie ze zleceniem usługi. W przypadku 

stwierdzenia błędów rachunkowych w wyliczeniu kosztów realizacji usługi na danej karcie będzie ona 

przekazana do niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia, a następnie zwrotu to Zamawiającego. 

W przypadku nieuzupełnienia zwróconej karty wynagrodzenie z danej karty może być obniżone lub 

niewypłacone stosownie do nieudokumentowanych godzin realizacji usług.  

 

29. Szczegółowy zakres czynności specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi obejmuje:  

1)  uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 

   a) kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności 

społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów 
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umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania 

w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: 

– samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność 

utrzymania i prowadzenia domu; 

– dbałość o higienę i wygląd; 

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze 

społecznością lokalną; 

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego; 

– korzystanie z usług różnych instytucji; 

b) interwencja i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: 

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje 

kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne 

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury 

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca 

pomoc w formie specjalistycznych usług; 

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi; 

– współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, 

niepełnosprawnej; 

c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:  

  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno – rentowych; 

 wypełnieniu dokumentów urzędowych; 

d)  wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:  

 w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, 

w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności 

zawodowej środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach 

pracy;  

 w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia; 

 w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą;  

 w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku; 

e)  pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:  

  nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków; 

  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach; 

  zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie  finansowe; 

 2) pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 

a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych; 

b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych; 

c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece; 

d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich 

stosowania 

e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków 

pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu 

higieny; 

f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia; 

g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 

 3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 z późn. zm.) 

a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii; 
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b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego 

i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze 

specjalistycznych usług; 

4)  pomoc mieszkaniowa, w tym :  

a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat; 

b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier  architektonicznych; 

c) kształtowaniu właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych 

i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania 

dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia 

psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1878). 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Termin – od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r. 

2. Miejsce – miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy; obszar gminy i miasta Nisko 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY 

WYKLUCZENIA. 

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

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5. pkt. 1 

ustawy P.z.p. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnego warunku. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej -  Zamawiający nie stawia szczególnego warunku. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej  

- warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 

jedną usługę podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia (świadczenia specjalistycznych usług dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi) na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto oraz załączy dowody 

określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (Załącznik nr 2 do SIWZ 

oświadczenie Wykonawcy) 

-warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował co najmniej 5 osobami 

zatrudnionymi na podstawie umowę o pracy posiadających kwalifikacji do świadczenia 

specjalistycznych usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie 

z Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych 

usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) (Załącznik nr 2 do SIWZ 

oświadczenie Wykonawcy). 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy p.z.p.  

4. Ocena spełniania wymaganych warunków zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” 

na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie 
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dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.  

7. Niespełnienie któregokolwiek ze wskazanych wyżej warunków i wymogów skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy p.z.p. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy p.z.p.  

 

ROZDZIAŁ VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  

a) Formularz oferty - wg wzoru Załącznika nr 1 do SIWZ – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę 

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p. wstępne 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu - według wzoru Załącznika nr 2 do 

SIWZ 

c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o 

których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy P.z.p. - według wzoru Załącznika nr 3 do SIWZ 

d) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy) - pełnomocnictwo osób 

podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań 

finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio 

wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie 

wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do oferty należy 

dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię 

pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione 

e) zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach których polega Wykonawca, do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

f) formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych – wg wzoru załącznika nr 4 

2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o 

której mowa w art. 86 ust. 3 P.z.p. każdy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy P.z.p.  - wg wzoru Załącznika nr 5 do SIWZ. 

3. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy P.z.p. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia 

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

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy p.z.p. tj.:  
1) w celu potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej –  

- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

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

krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę podobną do niniejszego przedmiotu zamówienia 

(świadczenia specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) na kwotę co najmniej 50 

000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. Wykaz musi być sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego w Wezwaniu, 
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-wykazu osób, którymi będzie dysponował Wykonawca, co najmniej 5 osób zatrudnionych na podstawie 

umowę o pracy posiadających kwalifikacji do świadczenia specjalistycznych usług specjalistycznych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U.  z 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. 

zm.). Przy czym wykaz musi być sporządzony według wzoru określonego przez Zamawiającego 

w Wezwaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacji osób znajdujących się w wykazie.  

-w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 

1 ustawy p.z.p. Wykonawcy muszą złożyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Jeżeli Zamawiający uzna, że jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania 

o udzielenie zamówienia, Zmawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione 

podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy P.z.p. 

polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy p.z.p., Zamawiający żąda 

przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów. 

7. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest 

podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy P.z.p., Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów. 

8. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zamiast 

dokumentów składa: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

wystawiony (lub wystawione) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, 

o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony (lub wystawione) nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są 

w oryginale. 

12. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem. 

13 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

14. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, 

innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
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16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

17. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z nich musi wykazać, 

że nie podlega wykluczeniu z postępowania. W odniesieniu do wymagań wynikających z art. 22 ust. 1b 

ustawy p.z.p. oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie oceniona pod kątem 

łącznego spełnienia wymagań Zamawiającego na podstawie złożonych przez nich oświadczeń i 

dokumentów. 

18. Zamawiający może żądać innych dokumentów i oświadczeń od Wykonawcy jeżeli jest to uzasadnione 

zgodnie z Art. 25. 1.P.z.p 

19. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

ROZDZIAŁ VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ a Zamawiający jest 

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

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

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

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa 

w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ 

bez ujawniania źródła zapytania a także zamieszcza na stronie internetowej http://www.naszops.nisko.pl 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

SIWZ. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

http://www.naszops.nisko.pl 

5.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie P.z.p. prowadzi 

się z zachowaniem formy pisemnej. 

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

7. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, 

wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na 

żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

8. W związku z często słabą czytelnością pism przysyłanych do Zamawiającego faxem treść zapytań do 

niniejszej SIWZ prosimy przesyłać również w wersji elektronicznej pocztą e-mail na adres: opsnisko@ops-

nisko.pl 

9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może 

ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków 

przewidzianych w ustawie P.z.p. 

10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

 

-  Pani mgr Elżbieta Tłusta - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku  

tel. 15/841 23 34 

http://www.naszops.nisko.pl/
http://www.naszops.nisko.pl/
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-   Magdalena Banasik – Sekcja Administracyjna  

tel. 15/841 23 34, wew. 16 

 

11. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi. 

 

ROZDZIAŁ VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

 

W postępowaniu nie jest przewidziane wniesienie wadium. 

 

ROZDZIAŁ IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ. 

 

1. Wykonawcy będą związani z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  

z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

ROZDZIAŁ X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której zaoferowana musi być tylko jedna cena. 

2. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis i pieczątkę osoby 

upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo dołączone do oferty musi być 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, maszynie do pisania 

lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści Formularza 

oferty wg Załącznika nr 1 do SIWZ. 

4. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane 

i złączone w sposób trwały. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę 

i opatrzone datami ich dokonania. 

6. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu z napisem 

,,OFERTA” i tytułem postępowania lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród 

innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego oraz z nazwą i dokładnym adresem oraz z numerami 

telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie pieczęci). Wszelkie elementy oferty nie opakowane 

i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas otwarcia i oceny ofert. 

7. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię 

i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera imienia i nazwiska, 

wówczas znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię 

i nazwisko podpisującego. 

8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie 

od wyniku postępowania.  

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 

składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne 

powiadomienie o wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi 

być opisane w sposób wskazany w ust. 6 oraz dodatkowo oznaczone słowem „ZMIANA”. 

10. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 

z późn. zm.) co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą 

być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA 
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PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część. Wykonawca nie może zastrzec informacji,  

o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p. 

11. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Ofertę należy złożyć w 2 kopertach: 

a) koperta wewnętrzna – zawierająca Formularz oferty wraz z niezbędnymi załącznikami - zamknięte  

i nieprzejrzyste opakowanie, które powinno być odpowiednio zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający bezśladowe otworzenie. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, 

aby umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert  

b) koperta zewnętrzna – nieprzejrzysta, oznaczona napisem:  

Oferta na przetarg nieograniczony „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku w miejscu 

ich zamieszkania”  - nie otwierać przed dniem 19 .12.2018 do godz. 12.00  

i zaadresowana na podany w SIWZ adres do korespondencji (Rozdział 7 pkt. 1 SIWZ)  

12. W przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe 

otwarcie nieoznakowanej koperty.  

 

 

ROZDZIAŁ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Oferty należy składać do dnia 19.12.2018 do godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Ul. 3 Maja 10  

37- 400 Nisko  

pokój nr 1(sekretariat) 

(decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, nie data nadania, wysłania) 

 

2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy 

bez rozpatrywania. 

  

3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego, 

 tj.  

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku 

Ul. 3 Maja 10  

37- 400 Nisko  

pokój nr 1(pokój Kierownika OPS w Nisku) 

 

4. Otwarcie ofert jest jawne.  

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

6. Podczas otwarcia kopert z  ofert Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz adresy i ceny ofertowe 

oraz inne informacje zgodnie  z art. 86 ust. 4 ustawy P.z.p.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 

(http://www.naszops.nisko.pl) informacje zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p 

8. Zamawiający zwraca niezwłocznie ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie.  

 

 

http://www.naszops.nisko.pl/
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ROZDZIAŁ XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY WRAZ Z INFORMACJĄ O WALUCIE  

W JAKIEJ BĘDZIE PROWADZONE ROZLICZENIE. 

1. W ofercie należy podać cenę brutto wyrażoną w PLN, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku.  

2. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, z wyodrębnieniem należnego podatku 

VAT (jeżeli występuje). 

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia 

cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Natomiast 

jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 

5. Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała 

zmianom. 

6. Cenę oferty należy określić w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 

7. Rozliczenie z Wykonawcą będzie prowadzone w PLN.  

ROZDZIAŁ XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT. 

 

1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione 

poniższej w tabeli: 

a)  Kryterium - cena brutto 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych – 60%   - 60 pkt 

b)  Termin na dostarczenie dokumentów wymaganych do rozliczenia wykonanych usług – 40 % - 40 pkt 

 

2. Oferty będą oceniane zgodnie z poniższymi wzorami:  

 

NAZWA 

KRYTERIUM 
WAGA WZÓR 

 

Cena 

brutto 1 godziny 

specjalistycznej usługi 

opiekuńczej 

 

 

60 %  

= 60 pkt 

                     
 

                           najniższa zaoferowana cena brutto 

Liczba pkt =             x 100  - 60 pkt 

                               badana cena ofertowa brutto            

 

Termin na 

dostarczenie 

dokumentów 

wymaganych do 

rozliczenia 

wykonanych usług  
 

40 %  

=  40 pkt 

3-ci dzień do godz. 13.00 następnego miesiąca, za który 

Wykonawca składa rozliczenie – 40 pkt 

4-ty dzień do godz. 13.00  następnego miesiąca, za który 

Wykonawca składa rozliczenie – 20 pkt 

5-ty dzień do godz. 10.00  następnego miesiąca, za który 

Wykonawca składa rozliczenie – 0 pkt 

 

Dokumentami wymaganymi do rozliczenia wykonanych usług, o których mowa w pkt. 1. pkt. b) są 

załączniki podane we wzorze umowy, tj.: 

1) oryginały wszystkich kart pracy w środowisku  

2) rozliczenie wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi –  
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3) kwartalnej dokumentacji (sprawozdań) opisującej sposób realizacji specjalistycznych usług oraz 

podjętych działań terapeutycznych przez opiekuna świadczącego usługi; 

4) wykaz opiekunów z wyszczególnionymi środowiskami, w których opiekun świadczył specjalistyczne 

usługi opiekuńcze w danym miesiącu 

5) prawidłowo wystawiona faktura VAT/rachunek 

 

4. Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria: 

 

Łączna ocena oferty = „Cena brutto za 1 godz. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  

z zaburzeniami psychicznymi (max. 60 pkt.) + punkty uzyskane w kryterium „Termin na dostarczenie 

dokumentów wymaganych do rozliczenia wykonanych usług” (max. 40 pkt.) 

5. Maksymalna, łączna ilość punktów jaką oferta może uzyskać w wyniku oceny wynosi 100; punkty zostaną 

obliczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. 

6. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

7. Kryterium oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową 

zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium. 

8. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów  

w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 

zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego 

oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 

9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej 

oferty. 

10. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równoważnych ofert z taką samą najniższą ceną Wykonawcy, 

którzy złożyli te oferty będą wezwani do ponownego złożenie formularzy cenowych z zaproponowaniem 

ponownej ceny. Ponownie zaproponowana cena musi być niższa od zaoferowanej w pierwotnej ofercie. 

11. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

12. W przypadku złożenia dwóch lub więcej równoważnych ofert z taką samą najniższą ceną Wykonawcy, 

którzy złożyli te oferty będą wezwani do ponownego złożenie formularzy cenowych z zaproponowaniem 

ponownej ceny. Ponownie zaproponowana cena nie może być wyższa od zaoferowanej w pierwotnej ofercie. 

Gdyby jednak Wykonawca złożył ofertę dodatkową zawierającą cenę wyższą niż pierwsza zaoferowana 

przez niego, to oferta taka zostanie odrzucona przez Zamawiającego z uwagi na jej niezgodność z ustawą. 

13. Zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie: oczywistych omyłek pisarskich, 

rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a także innych 

omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian treści oferty, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, gdy wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy 

P.z.p. 

15. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku przesłanek określonych  w art. 93 ustawy P.z.p. 

16. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się 

 o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, w szczególności  

w zakresie: 
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1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności 

projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 

od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847) 

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów 

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących  

w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie 

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska 

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

17. W  przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie  

z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się  

o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, 

które nie wymagają wyjaśnienia. 

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

19. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 

wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 

przedmiotu zamówienia.  

 

ROZDZIAŁ XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.  

2. Zamawiający zastrzega sobie przed podpisaniem Umowy prawo do zweryfikowania kwalifikacji osób 

wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie do 

złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni terminie dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków: wymaganych kwalifikacji, stażu i przeszkolenia oraz doświadczenia osób wskazanych do 

realizacji zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dn. 22września 20015 r. w 

sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) zgodnie z 

postanowieniami SIWZ. Kwalifikacje, staż i przeszkolenie osób świadczących usługi powinny być 

potwierdzone stosownymi dyplomami, świadectwami pracy, zaświadczeniami, referencjami lub innymi 

dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymogów, o których mowa w ww. rozporządzeniu – 

potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.  

3. W zakresie ochrony danych osobowych i praw i wolności osób objętych specjalistycznymi usługami 

opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi Zamawiający zawrze z Wykonawcą (podmiotem 

przetwarzającym) umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu 2016/679 i uregulowaniach w tym zakresie przyjętych przez Administratora 

danych. W przypadku odmowy zawarcia przedmiotowej umowy przez Wykonawcę nie jest możliwe 

powierzenie do przetwarzania danych osobowych osób objętych przedmiotem zamówienia 

i świadczenia usług. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia przedmiotowej umowy po wyborze jego 

oferty jako najkorzystniejszej.  

4. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 
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2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni 

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty 

4) informację o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

5) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5.Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 4 - 5, na stronie internetowej 

(http://www.naszops.nisko.pl) 

5. Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż  

6 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. 

7. Zamawiający może zawrzeć umowę z sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 

mowa w pkt. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

1) została złożona tylko jedna oferta 

2) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub  

w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie 

odwoławcze 

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

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania  

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

P.z.p. 

ROZDZIAŁ XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

ROZDZIAŁ XVI.  ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

1. Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ. 

2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wzoru umowy będą rozpatrywane jak dla całej SIWZ zgodnie  

z art. 38 ustawy P.z.p. 

3. Dopuszczalne zmiany treści umowy – Zamawiający nie przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy.  

4. Wszelkie zmiany umowy zostaną dokonane w Aneksach w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 

 

ROZDZIAŁ XVII. PODWYKONAWCY. 

 

Informacje dotyczące podwykonawców: 

1) Dopuszcza się możliwość wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców, 

równocześnie Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać osobiście. 

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku braku 

określenia części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom Zamawiający 

przyjmuje, że Wykonawca całość zamówienia wykona samodzielnie. 

http://www.naszops.nisko.pl/
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3) Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były one jego działaniami, uchybieniami lub 

zaniedbaniami jego lub jego przedstawicieli lub jego pracowników. 

 

ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 

w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 

wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy P.z.p. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy, a w szczególności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu 

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

3) odrzucenia oferty odwołującego 

4) opisu przedmiotu zamówienia 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje 

odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy  

P.z.p. 

8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 

drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 

5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na stronie internetowej. 

10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,  

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość  

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

11. Pozostałe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej zostały sprecyzowane w art. 182 – 198g. 

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

Zamawiającego. 
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14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy p.z.p. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga, aby Wykonawca złożył jedną ofertę 

zawierającą jedną cenę. 

5. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego: (http://www.naszops.nisko.pl) 

6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych. 

7.  Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 

10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedstawiania informacji zawartych w ofercie w postaci 

katalogu elektronicznego.  

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

ROZDZIAŁ XX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Oferty są jawne od dnia ich otwarcia. 

1) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 

2) Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów 

3) Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty 

4) Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów; 

5) udostępnianie dokumentów może mieć miejsce tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,  

w czasie godzin jego urzędowania. 

2. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy P.z.p. oraz Kodeksu cywilnego. 

 

ROZDZIAŁ XXI. ZAŁACZNIKI. 

Kompletna SIWZ zawiera następujące załączniki:  

1) Załącznik nr 1 -Formularz oferty  

2) Załącznik nr 2 -Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

3) Załącznik nr 3 -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 

25a ust. 1 ustawy P.z.p.  

4) Załącznik nr 4 - Formularz klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  

5) Załącznika nr 5 -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art.24 ust. 1 pkt. 23 ustawy P.z.p.   

6) Załącznik nr 6 – Wzór umowy. 

 

 

http://www.naszops.nisko.pl/

