Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl/index.php?p=8

Kowalewo Pomorskie: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania klientów Miejsko Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2014.
Numer ogłoszenia: 2159 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia public znego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomoc y Społec znej , pl. Wolnośc i 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 0-56 6841130, 6842873, faks 0-56 6841130.
Adres strony internetow ej , pod którym dostępne są informacj e dotyczące dynamicznego systemu zakupów :
http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/index.php?p=8
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: M-G Ośrodek Pomoc y Społec znej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazw a nadana zamów ieniu przez zamaw iaj ącego: Świadc zenie spec jalistyc znyc h usług opiekuńc zych dla osób z
zaburzeniami psyc hic znymi w miejsc u zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomoc y Społec znej na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie w roku 2014..
II.1.2) Rodzaj zamów ienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadc zenie
specjalistyc znyc h usług opiekuńc zych dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi (autyzm, sc hizofrenia paranoidalna) w miejscu
zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomoc y Społec znej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2014. , w
okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2014r. w ilośc i maksymalnej do 846 godzin w zakresie: Uc zenia i rozwijania
umiejętności niezbędnyc h do samodzielnego życia w tym zwłaszc za kształtowanie umiejętnośc i zaspakajania podstawowyc h
potrzeb życiowyc h i umiejętnośc i społec znego funkc jonowania, motywowanie do aktywnośc i lec zenia i rehabilitacji,
prowadzenia treningów umiejętnośc i samoobsługi i umiejętnośc i społec znyc h, wspieranie w formie asystowania w codziennyc h
czynnościach życiowyc h w podziale na następując e c zęśc i: 1) Część 1 - w zakresie przeprowadzenia zajęć
psyc hoterapeutyc znyc h z elementami soc joterapii w wymiarze 2 godzin tygodniowo (94 godziny roc znie) , 2) Część 2 - w
zakresie przeprowadzenia zajęć z logopedii w wymiarze 1 godziny tygodniowo ( 47 godzin roc znie ) , 3) Część 3 - w zakresie
przeprowadzenia zajęć z pedagogiki spec jalnej dla osób niepełnosprawnyc h w wymiarze 1 godziny tygodniowo (47 godzin
rocznie) , 4) Część 4 - w zakresie przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii w wymiarze 3 godzin tygodniowo (141 godzin rocznie) ,
5) Część 5 - w zakresie przeprowadzenia zajęć z arteterapii w wymiarze 2 godzin tygodniowo (94 godziny roc znie), 6) Część 6 - w
zakresie przeprowadzenia zajęć metodą behawioralną w wymiarze 8 godzin tygodniowo (376 godzin roc znie) , 7) Część 7 - w
zakresie przeprowadzenia zajęć z dogoterapii ze spec jalnym przygotowaniem zawodowym w wymiarze 1 godziny tygodniowo (47

godzin rocznie ), 2. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj. zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy
możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do 20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 SIWZ ilości
godzin dotyc zącej każdorazowej c zęśc i przedmiotowego postępowania w zależnośc i od zapotrzebowania wśród klientów
MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawc y nie przysługują żadne roszc zenia finansowe
ani prawne. 3. Przedmiot zamówienia został szc zegółowo opisany w Załąc zniku Nr 1 do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściow ej : tak, lic zba c zęśc i: 7.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty w ariantow ej : nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakońc zenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacj a na temat w adium: Nie jest wymagane (na podstawie art. 5 ust. 1, art. 45 ust. 2 ustawy PZP)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Upraw nienia do w ykonyw ania określonej działalności lub czynności, j eżeli przepisy praw a nakładaj ą
obow iązek ich posiadania
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
w zakresie warunku - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalnośc i lub c zynnośc i, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ic h posiadania - Zamawiając y będzie dokonywał oc eny spełnienia tego warunku na
podstawie złożonego oświadc zenia
III.3.2) Wiedza i dośw iadczenie
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
w zakresie warunku - posiadania wiedzy i doświadc zenia - Wykonawc a zobowiązany jest wykazać się należytym
wykonaniem w okresie ostatnic h 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, c o najmniej jednej usługi w ramac h jednej umowy, polegając ej na świadc zeniu
specjalistyc znyc h usług opiekuńc zych dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy
III.3.3) Potencj ał techniczny
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
w zakresie warunku - dysponowania odpowiednim potenc jałem tec hnic znym - Zamawiając y będzie dokonywał oceny
spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadc zenia
III.3.4) Osoby zdolne do w ykonania zamów ienia
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
w zakresie warunku - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawc a musi potwierdzić, że
dysponuje c o najmniej: - dla Częśc i 1 - jedną osobą, która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu psyc hologa z
elementami soc joterapii ; - dla Częśc i 2 - jedną osobą, która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu w zakresie
przeprowadzenia zajęć z logopedii; - dla Częśc i 3 - jedną osobą, która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu w
zakresie przeprowadzenia zajęć z pedagogiki spec jalnej dla osób niepełnosprawnyc h; - dla Częśc i 4 - jedną osobą,
która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu w zakresie przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii; - dla Części 5 -

jedną osobą, która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu w zakresie przeprowadzenia zajęć z arteterapii ; - dla
Części 6 - jedną osobą, która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu w zakresie przeprowadzenia zajęć metodą
behawioralną; - dla Częśc i 7 - jedną osobą, która posiada kwalifikac je do wykonywania zawodu w zakresie
przeprowadzenia zajęć z dogoterapii; 1. Wykonawc a każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania musi posiadać
kwalifikac je zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h
kwalifikac ji wymaganyc h od nauc zycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauczycieli
niemając yc h wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli (Dz.U. z dnia 27 marca 2009
r.), Rozporządzenia Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie
szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h od nauc zycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić
nauczycieli niemając yc h wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dodatkowo do Częśc i F minimum ukońc zony kurs III stopniowy z zakresu terapii
behawioralnej zgodnie z regulaminem zasad przyznawania tytułu terapeuty behawioralnego. 2. Wykonawca każdej
części przedmiotowego postępowania musi posiadać c o najmniej półroc zny staż w jednej z następującyc h jednostek: szpitalu psyc hiatryc znym, - jednostc e organizac yjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi, placówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do której uc zęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem
umysłowym, - ośrodku terapeutyc zno-edukac yjno-wyc howawc zym, - zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostce niż
wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi opiekuńc ze dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi. 3.
dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie,
wspieranie) Wykonawc a każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania musi dysponować jednym psyc hologiem, jednym
logopedą, jednym pedagogiem spec jalnym,jednym muzykoterapeutą, jednym arterapeutą, jednym dogoterapeutą,
jednym spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w
zakresie: umiejętnośc i kształtowania motywac ji do akc eptowanych przez otoc zenie zac howań kształtowania nawyków
celowej aktywnośc i, prowadzenia treningu zac howań społec znyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h specjalistyc zne
usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt.7.3,
ppkt. 4,1 SIWZ) - posiadają c o najmniej roc zny staż prac y w jednostkac h, o któryc h mowa w pkt.7.3, ppkt. 4,2 SIWZ), mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadc ząc ymi spec jalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane
kwalifikac je.
III.3.5) Sytuacj a ekonomiczna i finansow a
Opis sposobu dokonyw ania oceny spełniania tego w arunku
w zakresie warunku - sytuac ji ekonomic znej i finansowej - Wykonawc a musi złożyć oświadc zenie o nie zaleganiu z
opłacaniem podatków, opłat oraz składek wobec Urzędu Skarbowego i ZUS lub KRUS. Oc ena spełnienia w/w warunku
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparc iu o informac je zawarte w dokumentach
wyszc zególnionyc h w rozdziale 8 SIWZ. Z treśc i załąc zonyc h dokumentów musi wynikać jednoznac znie, iż w/w warunki
wykonawc a spełnił. Nie spełnienie c hoc iażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluc zeniem z
postępowania.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie w ykazania spełniania przez w ykonaw cę w arunków , o których mow a w art. 22 ust. 1 ustaw y, oprócz
ośw iadczenia o spełnianiu w arunków udziału w postępow aniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanyc h, a w przypadku świadc zeń okresowyc h lub c iągłyc h również wykonywanyc h, głównych dostaw lub
usług, w okresie ostatnic h trzec h lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszc zenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalnośc i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ic h wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzec z któryc h dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uc zestnic zyć w wykonywaniu zamówienia, w szc zególnośc i odpowiedzialnyc h za świadczenie
usług, kontrolę jakośc i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informac jami na temat ic h kwalifikac ji zawodowyc h,
doświadczenia i wykształc enia niezbędnyc h do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanyc h przez nie
czynności, oraz informac ją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uc zestnic zyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takic h uprawnień;
III.4.2) W zakresie potw ierdzenia niepodlegania w ykluczeniu na podstaw ie art. 24 ust. 1 ustaw y, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluc zenia;
aktualny odpis z właśc iwego rejestru lub z c entralnej ewidenc ji i informac ji o działalnośc i gospodarc zej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidenc ji, w c elu wykazania braku podstaw do wykluc zenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wc ześniej niż 6 miesięc y przed upływem terminu składania wniosków o dopuszc zenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołując y się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innyc h podmiotów,
które będą brały udział w realizac ji c zęśc i zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyc ząc e tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawc y, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli w ykonaw ca ma siedzibę lub miej sce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , przedkłada:
III.4.3.1) dokument w ystaw iony w kraj u, w którym ma siedzibę lub miej sce zamieszkania potw ierdzaj ący, że:
nie otwarto jego likwidac ji ani nie ogłoszono upadłośc i - wystawiony nie wc ześniej niż 6 miesięc y przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszc zenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałow ej
lista podmiotów należąc yc h do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów albo informac ji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamów ienia: przetarg nieogranic zony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetow ej , na której j est dostępna specyfikacj a istotnych w arunków zamów ienia:

http://www.kowalewopomorskie.ornet.pl/index.php?p=8
Specyfikacj ę istotnych w arunków zamów ienia można uzyskać pod adresem: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
ul. Plac Wolnośc i 3, 87- 410 Kowalewo Pomorskie..
IV.4.4) Termin składania w niosków o dopuszczenie do udziału w postępow aniu lub ofert: 16.01.2014 godzina 10:00,
miejsce: Miejsko Gminny Ośrodek Pomoc y Społec znej, ul. Plac Wolnośc i 3, 87- 410 Kowalewo Pomorskie..
IV.4.5) Termin zw iązania ofertą: okres w dniac h: 30 (od ostatec znego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przew iduj e się uniew ażnienie postępow ania o udzielenie zamów ienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europej skiej oraz niepodlegaj ących zw rotow i środków z pomocy udzielonej przez państw a
członkow skie Europej skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansow anie
całości lub części zamów ienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć psyc hoterapeutyc znyc h z elementami soc joterapii w wymiarze 2 godzin
tygodniowo ( 94 godziny roc znie ) ,.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. 2. Wykonawca półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu psyc hiatryc znym, -jednostce
organizacyjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -plac ówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do
której uczęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku terapeutyc zno-edukacyjnowyc howawc zym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z
zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem, logopedą,
pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą
behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi
specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć z logopedii w wymiarze 1 godziny tygodniowo (47 godzin rocznie) ,.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. 2. Wykonawca półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu psyc hiatryc znym, -jednostce
organizacyjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -plac ówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do
której uczęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku terapeutyc zno-edukacyjnowyc howawc zym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z
zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem, logopedą,
pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą
behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi
specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć z pedagogiki spec jalnej dla osób niepełnosprawnyc h w wymiarze 1
godziny tygodniowo (47 godzin roc znie ),.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. 2. Wykonawca półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu psyc hiatryc znym, -jednostce

organizacyjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -plac ówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do
której uczęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku terapeutyc zno-edukacyjnowyc howawczym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z
zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem, logopedą,
pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą
behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi
specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii w wymiarze 3 godzin tygodniowo (141 godziny rocznie)
,.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. 2. Wykonawca półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu psyc hiatryc znym, -jednostce
organizacyjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -plac ówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do
której uczęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku terapeutyc zno-edukacyjnowyc howawc zym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z
zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem, logopedą,
pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą
behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi

specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć z arteterapii w wymiarze 2 godzin tygodniowo (94 godziny rocznie) ,.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. 2. Wykonawca półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu psyc hiatryc znym, -jednostce
organizacyjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -plac ówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do
której uczęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku terapeutyc zno-edukacyjnowyc howawc zym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z
zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem, logopedą,
pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą
behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi
specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć metodą behawioralną w wymiarze 8 godzin tygodniowo (376 godzin
rocznie) ,.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z

Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty oraz minimum ukońc zony kurs III stopniowy z zakresu terapii behawioralnej zgodnie z regulaminem zasad
przyznawania tytułu terapeuty behawioralnego. 2. Wykonawc a półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu
psyc hiatryc znym, -jednostc e organizac yjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -placówce terapii
lub placówc e oświatowej, do której uc zęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku
terapeutyc zno-edukac yjno-wyc howawc zym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadczącej
specjalistyc zne usługi opiekuńc ze dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadczenia usługi na
rzecz osób z zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem,
logopedą, pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć
metodą behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi
specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiający dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: w zakresie przeprowadzenia zajęć z dogoterapii ze spec jalnym przygotowaniem zawodowym w wymiarze 1
godziny tygodniowo (47 godzin roc znie),.
1) Krótki opis ze w skazaniem w ielkości lub zakresu zamów ienia: 1. Wykonawc a musi posiadać kwalifikacje zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Edukac ji Narodowej z dnia 12 marc a 2009r. w sprawie szc zegółowyc h kwalifikac ji wymaganyc h
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemając yc h wyższego
wykształcenia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zyc ieli (Dz.U.z dnia 27 marc a 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniając e Rozporządzenie w sprawie szczegółowyc h kwalifikac ji
wymaganyc h od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w któryc h można zatrudnić nauc zycieli niemającyc h
wyższego wykształc enia lub ukońc zonego zakładu kształc enia nauc zycieli oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty. 2. Wykonawca półroc zny staż w jednej z następując yc h jednostek: -szpitalu psyc hiatryc znym, -jednostce
organizacyjnej pomoc y społec znej dla osób z zaburzeniami psyc hic znymi, -plac ówc e terapii lub plac ówc e oświatowej, do
której uczęszc zają dziec i z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, -ośrodku terapeutyc zno-edukacyjnowyc howawc zym, -zakładzie rehabilitac ji, - innej jednostc e niż wymienione powyżej, świadc ząc ej spec jalistyc zne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psyc hicznymi. 3. Dodatkowo, w przypadku świadc zenia usługi na rzec z osób z
zaburzeniami psyc hic znymi (z zakresu Motywowanie, wspieranie) Wykonawc a musi dysponować psyc hologiem, logopedą,
pedagogiem spec jalnym, muzykoterapeutą, arterapeutą, dogoterapeutą, spec jalistą do przeprowadzania zajęć metodą
behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadc zenie w zakresie: - umiejętnośc i kształtowania motywacji do
akceptowanyc h przez otoc zenie zac howań, - kształtowania nawyków c elowej aktywnośc i, - prowadzenia treningu zachowań
społecznyc h. 4. W uzasadnionyc h przypadkac h spec jalistyc zne usługi mogą być świadc zone przez osoby, które: - zdobywają
lub podnoszą kwalifikac je zawodowe określone w pkt 7.3 ppkt. 4 ,1 SIWZ, - posiadają c o najmniej roc zny staż pracy w
jednostkach, o któryc h mowa w pkt 7.3 ppkt. 4 ,2 SIWZ, - mają zapewnioną możliwość konsultac ji z osobami świadczącymi
specjalistyc zne usługi, posiadając ymi wymagane kwalifikac je. 5. Zamawiając y przewiduje zastosowanie prawa opc ji, tj.
zamawiając y dopuszc za w trakc ie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilośc i godzin usług, maksymalnie do
20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1 ilośc i godzin dotyc ząc ej każdej c zęśc i przedmiotowego postępowania, w zależności
od zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie zastosowania prawa opc ji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszc zenia finansowe ani prawne..
2) Wspólny Słow nik Zamów ień (CPV): 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.
3) Czas trw ania lub termin w ykonania: Zakońc zenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa c ena.
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zaburzeniami psychicznymi (autyzm, schizofrenia paranoidalna) w miejscu zamieszkania klientów
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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi (autyzm, schizofrenia paranoidalna) w
miejscu zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej na terenie Gminy Kowalewie Pomorskim w roku 2014.

KOD CPV: 85.31.12.00-4; 85.31.13.00-5;

Termin składania ofert:
Termin otwarcia ofert:

16.01.2014 r.
16.01.2014 r.

godz. 1000
godz. 1030

udzielanego
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim
ul. Plac Wolności 3
87-410 Kowalewo Pomorskie
Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZP/271/1/2014
Zatwierdziła :
Kierownik MGOPS
Zyta Szymańska

Kowalewo Pomorskie 3.01.2014 rok

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi (autyzm, schizofrenia paranoidalna) w miejscu zamieszkania klientów
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie
w roku 2014.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera:
1.Informacje ogólne.
2.Nazwa i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia,.
3.Przedmiot zamówienia.
4.Termin realizacji Przedmiotu zamówienia.
5. Oferty częściowe.
6. Oferty wariantowe.
7. Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
9. Sposobie porozumiewania się Zamawiającego.
10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami.
11. Wymagania dotyczące wadium.
12. Termin związania z ofertą.
13. Opis sposobu przygotowania oferty.
14. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
15. Rozliczenie w walutach obcych.
16.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
17. Informacja o trybie otwarcia i badania ofert.
18. Kryteria oceny ofert.
19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
20. Umowa na wykonanie Przedmiotu zamówienia.
21. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.
23. Informacje dodatkowe Zamawiającego.
24. Załączniki do SIWZ.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (autyzm, schizofrenia paranoidalna) w miejscu zamieszkania klientów Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2014.

1.
1.1

Informacje ogólne
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Kowalewie Pomorskim,
ul. Plac Wolności 3, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie, działając na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r,
poz. 907 z późn. zm.), jako Zamawiający, przedstawia niniejszym Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

1.2

W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.3

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia Oferty spełniającej wymogi zawarte
w niniejszej Specyfikacji, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz aktach
wykonawczych do tejże ustawy. Na ich podstawie zostanie wybrana najkorzystniejsza
Oferta i podpisana Umowa o zamówienie publiczne objęte przedmiotowym
postępowaniem.

1.4

Użyte w dalszej części Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
Zamawiający

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie
Pomorskim
ul. Plac Wolności 3
87- 410 Kowalewo Pomorskie;

Wykonawca

Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się
o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła Ofertę lub
zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

Konsorcjum

Łącznie Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie
zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania;

Oferta

Oznacza dokument składany przez Wykonawcę w trybie i na
warunkach przewidzianych w SIWZ zawierający deklarację
gotowości wykonania przedmiotu zamówienia;

PZP

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień
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publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.);
Umowa

Umowa, którą Zamawiający zamierza zawrzeć z Wykonawcą,
na mocy której Wykonawca będzie zobowiązany wykonać
usługi objęte Przedmiotem zamówienia;

SIWZ/Specyfikacja Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
Podwykonawca

Każda osoba lub podmiot, wskazane przez Wykonawcę
w Ofercie jako osoba lub podmiot, której Wykonawca zamierza
zlecić wykonanie Przedmiotu zamówienia;

2.
2.1

Przedmiot

Wykonanie usług na zlecenie Zamawiającego, szczegółowo

zamówienia

opisanych w SIWZ.

Nazwa i adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim,

ul. Plac Wolności 3, 87 – 410 Kowalewo Pomorskie.
2.2

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.kowalewopomorskie.ornet.pl

2.3

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami PZP.

3.
3.1

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi (autyzm, schizofrenia paranoidalna) w miejscu
zamieszkania klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie
Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2014, w okresie od

1 lutego 2014 r. do

31 grudnia 2014r. w ilości maksymalnej do 846 godzin w zakresie: Uczenia
i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza
kształtowanie

umiejętności

zaspakajania

podstawowych

potrzeb

życiowych

i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności leczenia
i rehabilitacji, prowadzenia treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności
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społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych
w podziale na następujące części:
- Część 1 - w zakresie przeprowadzenia zajęć psychoterapeutycznych
z elementami socjoterapii w wymiarze 2 godzin tygodniowo
( 94 godziny rocznie ),
- Część 2 - w zakresie przeprowadzenia zajęć z logopedii w wymiarze

1 godziny

tygodniowo ( 47 godzin rocznie ),
- Część 3 - w zakresie

przeprowadzenia zajęć z pedagogiki specjalnej dla osób

niepełnosprawnych w wymiarze 1 godziny tygodniowo (47 godzin rocznie ),
- Część 4 - w zakresie przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii
w wymiarze 3 godzin tygodniowo ( 141 godzin rocznie ),
- Część 5 - w zakresie przeprowadzenia zajęć z arteterapii w wymiarze 2 godzin
tygodniowo ( 94 godziny rocznie ),
- Część 6 - w zakresie przeprowadzenia zajęć metodą behawioralną w wymiarze
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godzin tygodniowo ( 376 godzin rocznie ),
- Część 7 - w zakresie

przeprowadzenia zajęć z dogoterapii ze specjalnym

przygotowaniem zawodowym w wymiarze 1 godziny tygodniowo
( 47 godzin rocznie ),
3.2

Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, tj. zamawiający dopuszcza
w trakcie trwania umowy możliwość zamówienia dodatkowej ilości godzin usług,
maksymalnie do 20 % w stosunku do wskazanej w pkt 3.1
dotyczącej

każdej

części

przedmiotowego

postępowania,

SIWZ ilości godzin
w

zależności

od

zapotrzebowania wśród klientów MGOPS w Kowalewie Pomorskim. Z tytułu nie
zastosowania prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe ani
prawne.
3.3

4.
4.1

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Termin realizacji Przedmiotu zamówienia
Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu zamówienia: dotyczy wszystkich
części przedmiotowego postępowania - od 1 lutego 2014r. do 31 grudnia 2014r.
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5.
5.1

Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składanie Ofert częściowych, na jedną lub więcej części lub na
całość zamówienia opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ.

6.
6.1
7.

Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania Ofert wariantowych.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

7.1

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki,
wynikające z art. 22 ust. 1 PZP dotyczące:
1.

posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.

posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

4.
7.2

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.

Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub

wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli
szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości
realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2.

Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział

umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie
zamówienia publicznego z powodu okoliczności za które wykonawca ponosi
odpowiedzialność jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie
od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
6
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3.

Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość

ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
4.

Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali
oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.

Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6.

Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku,

przestępstwo

przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
7.

Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo

przeciwko

prawom

osób

wykonujących

pracę

zarobkową,

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8.

Spółki

komandytowe

oraz

spółki

komandytowo-akcyjne,

których

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
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wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa,

przestępstwo

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu

lub

inne

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9.

Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary;
11. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się
wyroku;
12. Spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowoakcyjne lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka
zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
13. Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub
mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
14. Wykonawców,

którzy

nie

wykazali

spełnienia

warunków

udziału

w postępowaniu;
15. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
8
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Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy
wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.3

Opis sposobu dokonania oceny warunków wynikających z art. 22 ust. 1 PZP:
1.

w zakresie warunku - „posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania” – Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na
podstawie złożonego oświadczenia;(dotyczy każdej części przedmiotowego
postępowania).

2.

w zakresie warunku - „posiadania wiedzy i doświadczenia” – Wykonawca
zobowiązany jest wykazać się należytym wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi w ramach jednej umowy,
polegającej na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
psychicznie chorych (autyzm, schizofrenia paranoidalna) przez okres nie krótszy
niż 6 miesięcy (dotyczy każdej części przedmiotowego postępowania).

3.

w zakresie warunku – „dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym” –
Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie
złożonego oświadczenia.(dotyczy każdej części przedmiotowego postępowania).

4.

w zakresie warunku – „dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia” – Wykonawca musi potwierdzić, że dysponuje co najmniej:
- dla Części 1 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
psychologa ,
- dla Części 2 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
logopedy ,
- dla Części 3 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
pedagoga pedagogiki specjalnej dla osób niepełnosprawnych ,
- dla Części 4 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
muzykoterapeuty,
- dla Części 5 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
arteterapeuty,
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- dla Części 6 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
specjalisty w zakresie przeprowadzenia zajęć metodą behawioralną,
- dla Części 7 - jedną osobą, która posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu
dogoterapeuty ze specjalnym przygotowaniem zawodowym,
4.1. Wykonawca każdej części przedmiotowego postępowania musi posiadać
kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.), Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli oraz ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty. Dodatkowo do Części F minimum
ukończony kurs III stopniowy z zakresu terapii behawioralnej zgodnie
z regulaminem zasad przyznawania tytułu terapeuty behawioralnego.
4.2 Wykonawca każdej części

przedmiotowego postępowania

musi posiadać co

najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:
- szpitalu psychiatrycznym,
- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
- placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
- ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
- zakładzie rehabilitacji,
- innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
4.3. Dodatkowo, w przypadku świadczenia usługi na rzecz osób z zaburzeniami
psychicznymi (z zakresu „Motywowanie, wspieranie”) Wykonawca każdej części
przedmiotowego postępowania musi dysponować jednym psychologiem, jednym
logopedą, jednym pedagogiem specjalnym,jednym muzykoterapeutą, jednym
arterapeutą, jednym dogoterapeutą, jednym specjalistą do przeprowadzania zajęć
10
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metodą behawioralną którzy posiadają przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:
- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowań,
- kształtowania nawyków celowej aktywności,
- prowadzenia treningu zachowań społecznych.
4.4. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone
przez osoby, które:
-

zdobywają

lub

podnoszą

kwalifikacje

zawodowe

określone

w pkt.7.3, ppkt. 4.1 SIWZ,
- posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których
mowa w pkt.7.3, ppkt. 4.2 SIWZ ,
- mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi
specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
5. w zakresie warunku – „sytuacji ekonomiczno finansowej” – oświadczenie o nie
zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
lub KRUS. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą”spełnia/
nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych
w rozdziale 8 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków
skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
7.4

Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, których opis sposobu dokonania oceny został
określony powyżej, oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi
złożyć wymagane w rozdziale 8 SIWZ oświadczenia i dokumenty.

7.5

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą
spełnia/nie spełnia.

7.6

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana poprzez
sprawdzenie, czy złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty – zgodnie
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie
11
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231), PZP i niniejszym
SIWZ – potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 i 24 ust.1
PZP (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 PZP).
7.7

Jednocześnie, w myśl art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.

8.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

8.1

Oświadczenia i dokumenty, jakie należy dołączyć do Oferty:
1.

Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 PZP, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ,

2.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 1 PZP, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ,

3.

oświadczenie w zakresie przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej,
stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ,

4.

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

5.

wykaz głównych usług (o których mowa w pkt. 7.3 ppkt. 2 SIWZ) w zakresie
niezbędnym

do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem czy zostały one
wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ,
6.

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z

informacjami

na

temat

ich

kwalifikacji

zawodowych,

doświadczenia

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania
12
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tymi osobami (zgodnie z warunkiem, o którym mowa w pkt. 7.3, ppkt.4, lit.a
SIWZ). Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ – dotyczy każdej części
przedmiotowego postępowania.
7.

oświadczenie Wykonawcy każdej części przedmiotowego postępowania , że osoby
przewidziane do wykonania zamówienia posiadają uprawnienia określone
w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych, z dnia 22.09.2005r. – Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zmianami,
z Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia
27 marca 2009 r.), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego
2012 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego
zakładu kształcenia nauczycieli oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ.

8.2

Wykonawcy

mający

siedzibę

lub

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 8.1. ppkt 4,
składają odpowiednie dokumenty zgodnie z przepisami § 4 rozporządzenia
wykonawczego do ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
19.02.2013r., Dz. U. z 2013r., poz. 231).
8.3

W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie
zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 PZP). W przypadku Oferty składanej przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
1.

oświadczenie wymienione w pkt. 8.1. ppkt 1. SIWZ składane jest przez wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub przez
pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub
reprezentowania w postępowaniu i podpisania Umowy,
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2.

oświadczenie wymienione w ust. 8.1. ppkt 2 i 3 SIWZ składane jest przez
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

3.

dokument wymieniony w pkt 8.1 ppkt 4 SIWZ składa każdy z Wykonawców,

4.

dokumenty wymienione w pkt 8.1 ppkt 5-7 SIWZ muszą potwierdzać spełnianie
warunku udziału w postępowaniu łącznie przez Wykonawców składających
wspólnie ofertę.

8.4

Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

8.5

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, jako
Podwykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 8.1. ppkt 2 i 4
SIWZ.

8.6

Wykonawcy składają oryginał lub kopie dokumentów poświadczone „za zgodność
z oryginałem” i podpisane przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których
mowa w pkt 8.4 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub
innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez
Wykonawcę lub te podmioty.

8.7

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

8.8

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

9.

Sposób porozumiewania się z Zamawiającym
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9.1

Wykonawcy

mogą

porozumiewać

się

z

Zamawiającym

na

piśmie

drogą

korespondencyjną na adres wskazany w pkt 10.2.
9.2

Dopuszczalne jest również przesyłanie korespondencji do Zamawiającego za pomocą
faksu na nr 56 6841130, pod warunkiem, że ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu (poniedziałek – piątek 7.00.- 15.00.) z zastrzeżeniem, że nie dopuszcza
się uprzedniego przesyłania Ofert lub zmian do Ofert faksem. Jedynym dopuszczalnym
trybem i miejscem złożenia Oferty lub zmiany Oferty jest tryb i miejsce opisane w pkt.
16.1., 16.2. i 16.3.

9.3

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami
10.1 Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest :
- Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim –
Zyta Szymańska -tel. 56 6841130.
- Pracownik socjalny - Iwona Arciszewska - tel. 56 6841130.
10.2 Korespondencję w formie pisemnej należy kierować na adres: Miejsko Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 3, 87- 410 Kowalewo Pomorskie
11. Wymagania dotyczące wadium
11.1. Na podstawie art. 5 ust. 1 oraz art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
12. Termin związania Ofertą
12.1 Termin związania Ofertą wynosi 30 dni liczony od daty otwarcia Ofert.
12.2 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.
12.3 Bieg terminu związania Ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Ofert.
13. Opis sposobu przygotowywania Oferty
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13.1 Oferta wraz z załącznikami powinna być przygotowana ściśle z wymogami zawartymi

w niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 8
do SIWZ. Formularze załączone do SIWZ muszą być wypełnione zgodnie z ich treścią.
Zaleca się, aby Oferta posiadała spis treści.
13.2 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane
przez osobę (osoby) podpisującą Ofertę.
13.3 Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
13.4 Wykonawca

jest

zobligowany

wskazać,

czy

realizację

zadania

powierzy

podwykonawcom, jeśli tak, to w jakiej części. W związku z tym Wykonawca ma
obowiązek złożyć oświadczenie na Załączniku Nr 2 pkt 5 do SIWZ (każdy
z Wykonawców), natomiast załącznik Nr 9 do SIWZ wypełnia tylko ten Wykonawca,
który powierzy realizację zadania podwykonawcom.
13.5 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
Oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku przygotowaniem
i złożeniem Oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.
13.6 Ofertę

podpisuje

osoba/osoby

uprawnione

do

reprezentowania

Wykonawcy

na podstawie prawa właściwego dla siedziby Wykonawcy lub na podstawie ważnego
pełnomocnictwa

złożonego

do

Oferty

w

formie

oryginału.

Upoważnienie

do reprezentowania Wykonawcy powinno być udokumentowane na podstawie
dokumentów rejestrowych Wykonawcy oraz – w przypadku złożenia Oferty przez
pełnomocnika Wykonawcy – dokumentu pełnomocnictwa, które to dokumenty
powinny być dołączone do Oferty. W przypadku, gdy Wykonawca prowadzi
działalność w formie spółki cywilnej, a Oferta nie będzie podpisana przez wszystkich
wspólników, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do Oferty odpowiednie
pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych wspólników.
13.7 Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze
lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być
naniesione w czytelny sposób i parafowane/podpisane przez osobę/osoby uprawnione
do występowania w imieniu Wykonawcy.
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13.8 Zaleca się, aby wszystkie kartki Oferty były trwale spięte, ponumerowane oraz
zaparafowane albo podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do występowania
w imieniu Wykonawcy.
13.9 Wszystkie wymagane dokumenty można przedstawić w formie oryginału, kopii

poświadczonej przez notariusza albo kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Wszelkie oświadczenia, pełnomocnictwa należy
składać w formie oryginału, chyba, że odrębne zapisy w SIWZ albo przepisy
prawa dopuszczają inaczej. Przynajmniej na formularzu Ofertowym podpis (podpisy)
winny być zaopatrzone w informację, która umożliwi bezproblemową identyfikację
imienia i nazwiska osoby/osób, która/e podpisała/ły Ofertę.
13.10 Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub poświadczonej notarialnie
kopii wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami
na język polski, potwierdzonymi przez Wykonawcę.
13.12 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Forma przekazania tych informacji musi umożliwiać zachowanie
ich poufności. Informacje te muszą zawierać pisemne oświadczenie, że stanowią one
tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane. Brak stosownego zastrzeżenia
będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych
dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach
określonych w PZP. Zaleca się, aby dokumenty zawierające informację stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy zostały załączone do Oferty w sposób
umożliwiający łatwe ich odłączenie od Oferty lub w osobnym opakowaniu.
Zastrzeżenie

przez

Wykonawcę

informacji

nie

stanowiących

tajemnicy

przedsiębiorstwa Zamawiający będzie uważał za bezskuteczne. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których Wykonawca nie podjął
działań mających na celu zapewnienie ich poufności, a także za ujawnienie informacji
w odniesieniu, do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków
sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez
Wykonawcę powyższych działań.

17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi (autyzm, schizofrenia paranoidalna) w miejscu zamieszkania klientów Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w roku 2014.

13.13 Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej
kopercie oznaczonej napisem:
„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
w miejscu zamieszkania klientów Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Kowalewie Pomorskim
w roku 2014 – część ………… (wymienić właściwe) - nie otwierać przed godz.1030
dnia 16.01.2014r.”
oraz zawierającej nazwę, adres, nr telefonu i nr faksu Wykonawcy.
14. Opis sposobu obliczenia ceny Oferty
14.1 Cenę Oferty należy podać w złotych polskich, w następującym ujęciu:
1.wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie koszty
zamawiającego i wykonawcy, podane cyfrowo i słownie, dla danej części postępowania,
przedmiotowego której będzie dotyczyła Oferta w cenie netto i brutto.
2.w Ofercie Wykonawca winien określić: cenę netto i brutto dla danej części
przedmiotowego postępowania

-

za świadczenie 1 godziny zegarowej

specjalistycznych usług opiekuńczych, a także wyliczyć sumaryczną wartość umowy
mnożąc podane ceny jednostkowe przez przewidywaną ilość godzin dla danej części
zamówienia, której będzie dotyczyła Oferta.
14.2 wskazówki dotyczące zastosowania w cenie właściwej stawki podatku od towarów

i usług (VAT)*: przy obliczaniu ceny należy przyjąć stawkę podatku od towarów
i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na
dzień składania ofert. Sposób przedstawienia ceny Oferty określa Załącznik Nr 8 do
SIWZ.
14.3 Wszystkie ceny: netto i brutto, wyszczególnione w Ofercie winny zostać przez
Wykonawcę podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podanie ceny
z dokładnością do tysięcznej części złotego spowoduje uznanie Oferty za nieważną i jej
odrzucenie.
14.4 Cena ofertowa podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym

Załącznik Nr 8 do SIWZ uwzględnia wszelkie koszty i opłaty ponoszone w związku
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w terminie wskazanym w pkt 4.1
SIWZ, obejmujące (dla wszystkich części przedmiotowego postępowania) świadczenie
usług nie tylko od poniedziałku do piątku, ale także możliwość świadczenia usług w dni
wolne od pracy, prowadzenie niezbędnej dokumentacji, kwalifikacje pracowników,
zakup biletów autobusowych, badania lekarskie, spotkania pracowników Wykonawcy
z pracownikami MGOPS, wejścia w środowisko w którym nie zastano klienta, itp.
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* nie dotyczy osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej.
14.5 Do porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto za świadczenie 1 godziny

zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych, podaną w formularzu oferty –
odrębnie na każdą część przedmiotowego postępowania.
14.6 Cena za wykonanie Przedmiotu zamówienia przedstawiona w Ofercie do końca

realizacji Umowy nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w § 9 ust. 1
projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ.
15. Rozliczenia w walutach obcych
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich. Wszystkie ceny w Ofercie muszą być podane w złotych polskich. Wyliczenie ceny
Oferty w walutach obcych lub odwołujące się do tych walut spowoduje uznanie Oferty
za nieważną i jej odrzucenie.
16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia Ofert
16.1 Termin składania Ofert upływa w dniu 16.01.2014 r. o godz. 10.00. Oferty złożone po

tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina
wpływu Oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
16.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Plac Wolności 3
87-410 Kowalewo Pomorskie
16.3 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej Ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania Ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie Oferty wymagają formy pisemnej. Do oświadczeń Wykonawcy
dotyczących zmiany lub wycofania Oferty stosuje się odpowiednio pkt 13 SIWZ
Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub
„WYCOFANIE OFERTY”.
16.4 Publiczne otwarcie Ofert nastąpi

16.01.2014 r. o godz. 10.30 w miejscu: Miejsko

Gminnym Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo
Pomorskie.
17. Informacja o trybie otwarcia i badania Ofert
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17.1 Otwarcie Ofert jest jawne.
17.2 Bezpośrednio przed otwarciem Ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
17.3 Podczas otwarcia Ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące zaproponowanych w Ofercie cen oraz informacje
wymagane w art. 86 ust. 4 PZP. Powyższe informacje, Zamawiający przekazuje
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu Ofert, na ich
wniosek.
17.4 W toku badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych Ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek
negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dotyczących złożonej Oferty oraz,
z zastrzeżeniem pkt. 17.5. dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
17.5 Zamawiający poprawi w Ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności Oferty z SIWZ nie powodujące istotnych
zmian w treści Oferty -

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego

Oferta została poprawiona.
17.6 Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania, jeżeli zajdą okoliczności,
o których mowa w PZP, a w szczególności w art. 24.
17.7 Zamawiający odrzuca Ofertę, jeżeli:
1.

jest niezgodna z PZP;

2.

jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP;

3.

jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4.

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia;

5.

została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;

6.

zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) PZP;

8.

jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

17.8 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdą
przesłanki określone w art. 93 PZP z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.
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17.9 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1.

ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed terminem składania Ofert,

2.

złożyli Oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania Ofert,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.10 O wyniku postępowania każdy z Wykonawców zostanie powiadomiony w formie
pisemnej.
17.11 W przypadku dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi na
piśmie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1.

Wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy
złożyli oferty, wraz z punktacją przyznaną w oparciu o podane kryterium wyboru
ofert.

2.

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym);

3.

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania (wraz z uzasadnieniem
faktycznym i prawnym).

18. Kryterium oceny Ofert
18.1 Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej Oferty w oparciu o następujące
kryteria oceny ofert:
1.

cena – 100%,

18.2 Opis sposobu obliczania punktacji ofert dla wszystkich części
18.3 Oferta najkorzystniejsza cenowo oraz nie podlegająca odrzuceniu, otrzyma 100
punktów.
1.

Pozostałe Oferty zostaną ocenione wg poniższego wzoru:
oferta z najniższą ceną 1 godz. usługi
---------------------------------------------- X 100 % (wartość kryterium)
oferta z badaną ceną1 godz. usługi

2.

X

100

Liczba punktów zostanie zaokrąglona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
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3.

Za najkorzystniejszą w danej części postępowania zostanie uznana Oferta, która
uzyska najwyższą liczbę punktów w tej części.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
19.1 Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy
wszystkich części przedmiotowego postępowania).

20. Umowa na wykonanie Przedmiotu zamówienia
20.1 Po wyborze oferty najkorzystniejszej, wyłoniony Wykonawca zostanie poinformowany

na piśmie o proponowanym terminie zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem, że zawiadomienie to zostanie Wykonawcy
przekazane faksem. Jeżeli zawiadomienie zostanie przekazane wykonawcom w inny
sposób, wówczas zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 10 dni licząc od
dnia przesłania zawiadomienia.
20.2 Wyjątek od ww. terminów stanowić będzie sytuacja, gdy:
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta,
2) nie odrzucono żadnej oferty,
3) nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
20.3 W sytuacjach opisanych w pkt 20.2 zawarcie umowy może nastąpić w dniu, w którym
zamawiający przekazał zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
20.4 Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 10 ( dotyczy wszystkich części przedmiotowego

postępowania) do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we
wzorze umowy uzupełnionym o informacje zawarte w wybranej ofercie.
20.5 Przed podpisaniem umowy Wykonawca powinien dopełnić następujących formalności:
1) dostarczyć w wyznaczonym terminie dokumenty i zaświadczenia potwierdzające
kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji zamówienia, zgodnie z pkt 7.3 ppkt
4.1) – dla części 1,2,3,4,5,6,7 oraz Załącznikiem nr 1 do SIWZ,
2) wyznaczyć koordynatora usług, zgodnie z zapisami zawartymi w Załączniku nr 1 do
SIWZ,
3) osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
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umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
20.6 Umowę przygotuje Zamawiający.
20.7 Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
20.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w

sprawie

zamówienia

publicznego,

Zamawiający

może

wybrać

ofertę

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy
PZP.
20.9 Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy
w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego, niestawienie się uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie
oraz niespełnienie wymogów, o których mowa w pkt 20.5.
20.10 Do umowy ma zastosowanie przepis art. 144 PZP.
21. Zasady udzielania wyjaśnień i modyfikacji SIWZ
21.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie o wyjaśnienie treści SIWZ.
21.2 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
21.3 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.
21.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania
wniosku, o którym mowa w pkt 21.3. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
21.5 Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim
Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz
zamieszcza je na stronie internetowej.
21.6 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
do składania Ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ
przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz
zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.
21.7 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w Ofertach
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Zamawiający przedłuży termin składania Ofert i informuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
22.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
22.2 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. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
22.3 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji wnosi się
w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
22.4 Odwołanie wobec czynności innych niż opisane w pkt. 22.2. oraz 22.3. 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.
22.5 Szczegółowe zasady dotyczące

wyżej

wskazanego środka ochrony prawnej

uregulowane są w Dziale VI PZP.
23. Informacje dodatkowe Zamawiającego
23.1 W sprawach nie uregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy PZP, przepisy
aktów wykonawczych do PZP oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
23.2 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie wykorzystywał aukcji
elektronicznej.
23.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem
art. 93 ust. 4 PZP.
23.4 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie
z art. 67 ust. 1 pkt 6) PZP.
23.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia Umowy ramowej.
23.6 Zamawiający nie przewiduje stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust.
4 PZP.
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24. Załączniki do SIWZ
1.

Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

2.

Załącznik Nr 2 – Oświadczenia z art. 22 ust. 1 PZP.

3.

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP.

4.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

5.

Załącznik Nr 5 – Wykaz wykonanych zamówień.

6.

Załącznik Nr 6 – Wykaz osób.
Załącznik Nr 7 – Oświadczenie, że osoby przewidziane do

7.

realizacji zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia
(dot. wszystkich części).
8.

Załącznik Nr 8 – Formularz ofertowy.

9.

Załącznik Nr 9 – Wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcom.

10. Załącznik Nr 10 – Wzór umowy ( dot. wszystkich części )

Sporządziła:
Iwona Arciszewska
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