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1.

Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

2.

Definicje i skróty.

Na potrzeby niniejszej SIWZ wprowadza się następujące definicje i skróty:
Na potrzeby niniejszej SIWZ za:
- Podmiot
uważa się podmiot w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
wspólny
z późn. zm.), w skład którego wchodzi dwóch lub więcej Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
-

Postępowanie

uważa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego;

-

Usługi

uważa się wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty
budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach
wydanych na podstawie art. 2a lub 2b Ustawy Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

-

u.p.z.p.

uważa się Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
Publicznych – (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

-

Wykonawcę

uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego
Dokumentacja Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
przetargowa
wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, sporządzona zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p
oraz pozostałe dokumenty niezbędne i wymagane, zgodnie z u.p.z.p.,
IDW
Instrukcja dla Wykonawców

3.

Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.
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4.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych
na terenie miasta i gminy Lubsko.
Zamawiający przewiduje następującą ilość godzin poszczególnych usług w skali
roku:
a) Usługi opiekuńcze- ok. 7000 godzin/rocznie:
b) Usługi specjalistyczne - ok. 1800 godzin/rocznie
Obecnie opieką w zakresie usług opiekuńczych objętych jest 37 osób, natomiast w
zakresie usług opiekuńczych specjalistycznych – 4 osoby.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
1. Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie:
a) pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) zalecaną przez lekarza pielęgnację,
d) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598),
zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca
2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943), w szczególności w zakres
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wchodzi:
1) Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza:
a) kształtowanie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i
umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w
codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
samoobsługa oraz dbałość o higienę i wygląd;
2) Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym zwłaszcza:
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 razie potrzeby pomoc przy zmianie opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych oraz utrzymaniu higieny,
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f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;
3) Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie
z zaleceniami lekarskimi i we współpracy ze specjalistami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III
niniejszej SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny
przedmiot

5.

85.00.00.00-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.

Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt 6 u.p.z.p. w wysokości do 10 % wartości niniejszego zamówienia.

7.

Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8.

Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od. 01.05.2015 r. do 30.04.2019 r.

9.

Warunki udziału w postępowaniu i opis sposobu dokonywania
oceny
spełniania
tych
warunków
oraz
dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
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posiadania wiedzy i doświadczenia
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
sytuacji ekonomicznej i finansowej

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej
wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności – w tym
uprawnienia do występowania w obrocie prawnym oraz nie podleganie
wykluczeniu z postępowania przetargowego na podstawie art. 24 u.p.z.p.
Za spełniającego niniejszy warunek uznani będą Wykonawcy, którzy
przedłożą::
a) 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 u.p.z.p.,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
(zgodnie z załącznikiem 2c) w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe
dokumenty dla każdego z nich),
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do
niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
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niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie
muszą być złożone oświadczenia dla każdego z nich lub oświadczenie
wspólne ).
Ponadto do Oferty należy dołączyć:
e) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na
podstawie art. 44 u.p.z.p. sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2b do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch
lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożone oświadczenie
podpisane
przez pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wspólne
oświadczenie podpisane łącznie przez każdego z Wykonawców
składających wspólną ofertę. Dołączenie do oferty oświadczeń
oddzielnie podpisanych przez każdego z Wykonawców
składających ofertę wspólną jest możliwe jedynie wtedy, kiedy
każdy z tych Wykonawców spełnia wszystkie warunki udziału
samodzielnie),
f) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW (listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., albo informację o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej).

Oświadczenie z pkt e) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być
podpisane przez:
każdego Wykonawcę spełniającego warunek lub
upoważnionego przedstawiciela każdego Wykonawcy składającego
oświadczenie.
Oświadczenie z pkt d) złożone wspólnie przez wykonawców powinno być
podpisane przez:
Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunki lub
upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców lub
przez Pełnomocnika upoważnionego przez wszystkich Wykonawców
wchodzących w skład podmiotu wspólnego do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
Za spełniającego warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający
uzna Wykonawcę, który spełni warunek przedstawiony poniżej (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie
niniejszego zamówienia, oceniane będą łączne kwalifikacje i
doświadczenia, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z
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Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wskazywać będą spełnienie tego
warunku) tzn.:

a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie:
co najmniej:
- jedną usługę polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych i
specjalistycznych o wartości łącznej co najmniej 70.000 zł netto/rocznie.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców sporządzony według
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW oraz dokumenty
potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, że wykonane
przez Wykonawców usługi zostały wykonane należycie, zawierały, co
najmniej:
a. wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym
postępowaniu realizował usługi, których dokumenty dotyczą,
b. wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były usługi,
c. wskazanie zakresu usług,
d. wskazanie wartości usług,
e. wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia),
f. wskazanie miejsca wykonania,
Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku korzystania z wiedzy i
doświadczenia podmiotu trzeciego (na zasadach o których mowa w art. 26
ust. 2 b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) - podmiot ten winien
uczestniczyć w realizacji zamówienia (wyrok. Sygn.akt KIO 790/10 z
dnia 17 maja 2010 r., . Sygn.akt KIO 2172/10 z dnia 19 października 2010
r.)
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

a) Za spełniającego warunek dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny
potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
a) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia
osoby/podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do
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wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich
czynności, to jest co najmniej:
- dwie osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22
maja 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z
2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) oraz
- dziesięć osób do wykonywania usług opiekuńczych, posiadające
odpowiednie uprawnienia do wykonywania usług opiekuńczych.
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania osobami wskazanymi do
wykonywania niniejszego zamówienia, sporządzony według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5a do niniejszej IDW.
2. Informacje na temat, niezbędnych do wykonania zamówienia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia osób wskazanych do
wykonywania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności - rozumiane jako informacja o której mowa w § 1 ust.
1 pkt 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.
z 2009 r. nr 226, poz. 1817 z późn. zm.). Zalecany przez Zamawiającego
wzór stanowi załącznik nr 5b do niniejszej IDW.
3. Do w/w dokumentów należy załączyć oświadczenie, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, bądź ukończone szkolenia potwierdzone zaświadczeniem.
Oświadczenie będzie złożone w sprawie posiadania odpowiednich
kwalifikacji przez osoby do wykonywania
specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz w sprawie posiadania odpowiednich uprawnień przez
osoby do wykonywania usług opiekuńczych.
Zalecany przez Zamawiającego wzór stanowi załącznik nr 5b do
niniejszej IDW.

2. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do § 4 ust.1. rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.( Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może zadać Zamawiający od Wykonawcy oraz
form w jakich te dokumenty mogą być składane, zamiast dokumentów, o których
mowa powyżej:
1) w pkt 9.1.1)a), 9.1.1)b), 9.1.1)c) – składa dokumenty wystawione w kraju w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że:
a)
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
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b)

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
2) Dokument o którym mowa w pkt 9.2.1) a ), powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o
którym mowa w pkt 9.2.1) b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem składania ofert.
3) Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Postanowienia § 4 ust. 2 przywołanego wyżej Rozporządzenia znajdują
odpowiednie zastosowanie.
4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
siedzibę
lub
miejsce
zamieszkania
poza
terytorium
mającego
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
5) Jeżeli dokumenty wymagane w pkt 9 SIWZ będą przedkładane do oferty w
innym języku niż język polski, Wykonawca winien załączyć do nich również
poświadczone przez siebie ich tłumaczenie na język polski.
6) Dokumenty załączone do oferty winny być podpisane lub, w przypadku
kserokopii, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę/y
uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub przez jego
pełnomocnika.
7) W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane
w innych walutach niż określono w pkt 9 Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy waluty przyjmie:
średni kurs NBP z dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych,
średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień
ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych jeżeli dniem
ukazania się ogłoszenia jest sobota.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp., polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
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dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta Wykonawca,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści art. 26 ust. 2b. ustawy P. z. p. Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomocznej 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 wykonaniu zamówienia – stanowiący załącznik nr 6 do
niniejszej IDW. Wykonawca, który powołuje się na potencjał podmiotu
trzeciego, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że będzie
niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami dysponował, zatem w treści
złożonego oświadczenia powinien zawrzeć istotne informacje w zakresie m.in.
określonej formy zaangażowania podmiotu trzeciego w wykonanie zamówienia,
przewidywanych zasad współpracy, sposobu wykonywania zobowiązania,
zakresu udzielanego wsparcia. Z treści pisemnego zobowiązania powinien
bezspornie i jednoznacznie wynikać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,
czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono
wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Zamawiający zwraca uwagę iż w
przypadkach korzystania z zasobów wiedzy i doświadczenia podmiotu
trzeciego, podmiot ten winien uczestniczyć w realizacji zamówienia (wyrok.
Sygn.akt KIO 790/10 z dnia 17 maja 2010 r., . Sygn.akt KIO 2172/10 z dnia 19
października 2010 r.).
5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 u.p.z.p., opisanych szczegółowo w pkt 1 powyżej, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u.p.z.p., to
podmioty te odpowiadają solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienia
zasobów podmiot ten nie ponosi winy, zgodnie z art. 26 ust. 2e u.p.z.p.
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10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW. Ponadto
tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają odpowiedni
dokument o ustanowieniu Pełnomocnika (oryginał pełnomocnictwa lub
odpis notarialny, określający zakres czynności prawnych, do których
upoważniony jest pełnomocnik). Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pełnomocnictwo winno zawierać zapis o odpowiednim umocowaniu do
reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i do
zawarcia umowy.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia,
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przedłożyć
Zamawiającemu, przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
stosowne porozumienie, zawierające w swojej treści co najmniej następujące
postanowienia:
1)
związanie porozumieniem na czas nie krótszy niż czas trwania umowy
dotyczącej niniejszego zamówienia publicznego,
2)
wyznaczenie spośród siebie Pełnomocnika upoważnionego do
zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę,
3)
role i zadania każdego z Wykonawców wspólnie realizujących
zamówienie,
4)
solidarną odpowiedzialność uczestników porozumienia wobec
Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy
zawartej w wyniku niniejszego zamówienia publicznego,
5)
numery i nazwy rachunków bankowych, na które będą dokonywane
płatności z tytułu realizacji przedmiotowej Umowy.

11. Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Nie dotyczy
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13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z
realizacją niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy
niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć w 1
egzemplarzu.
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej
SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status
prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do
reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie
te osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio
wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał
lub
poświadczoną
notarialnie
kopię
stosownego
pełnomocnictwa
wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać
wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co
najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
7) Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory,
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie
oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.
2. Forma oferty.
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1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę
pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy
złożyć do formatu A4.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW i stanowiących następnie załączniki do oferty mogą być
dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę
wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4) Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w formie uniemożliwiającej
jej przypadkowe zdekompletowanie.
5) Wszystkie zapisane strony oferty i załączonych do niej oświadczeń
i dokumentów powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę
zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub z
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje
nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej
działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6) Wszelkie miejsca w ofercie i załączonych do niej oświadczeniach
i dokumentach, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to
dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza
składania dokumentów w formie elektronicznej.
8) Pełnomocnictwo, wystawione przez osoby do tego upoważnione, dla osoby
(osób) podpisującej (podpisujących) ofertę musi być dołączone do oferty w
formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii.
9) Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do
niniejszej IDW powinny być w formie oryginału. Zgodność z oryginałem
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty
musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy
lub z treścią załączonego pełnomocnictwa.
10)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu (za wyjątkiem pełnomocnictwa do podpisania
oferty) wyłącznie wtedy, gdy, złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11) Oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
12)Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści
z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty i załączonych do
niej oświadczeń i dokumentów.
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3. Zawartość oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej IDW,
b) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sporządzone na
podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do niniejszej IDW
c) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik
nr 2b do niniejszej IDW,
d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego
zamówienia wraz oświadczeniem w sprawie posiadania uprawnień przez
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz CV tych
osób, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3a do
niniejszej IDW wraz ze wzorem CV stanowiącego załącznik nr 3b do
niniejszej IDW ,
e) Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego
załącznik nr 4 do niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie tych usług,
f) Jeżeli Wykonawcy korzystają z zasobów innego podmiotu, do oferty należy
dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia (zalecany wzór – załącznik nr 5),
g) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału
technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej IDW (jeśli dotyczy),
h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z
właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej,
i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamowienia,
dokument
ustanawiający
Pełnomocnika
do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego,
j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej IDW.
k) parafowany wzór umowy.
2) Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z
wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane i wykazał,
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. u.p.z.p.

15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami upoważnionymi
Wykonawcami są:

przez

Zamawiającego

do

kontaktowania

się

z

1) w zakresie merytorycznym:
Pan Roman Działa – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej tel. fax nr 68/455 83 81
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Pani Iwona Poszwa, tel. fax nr 0 68/457-62-70

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lubsku,
pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, parter – Punkt Obsługi Interesantów, w
nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

01.04.2015 r.

do godz.

10.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Lubsko
Oferta w postępowaniu na:
"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na
rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i
gminy Lubsko"

Nie otwierać przed dniem: 01.04.2015, godz. 10.30
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

17. Miejsce i termin otwarcia ofert.
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Lubsku, ul.
Powstańców Wielkopolskich 3, 68-300 Lubsko, pokój nr 41 – II piętro
w dniu

01.04.2015 r.

o godz.

10.30

18. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

19. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku). Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej
SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone
zostały w części II niniejszej SIWZ (tj. we wzorze umowy w sprawie zamówienia
publicznego).
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 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.

20. Kryteria oceny ofert.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert:
a) cena 1 godziny usług opiekuńczych - 70 %
Pi (C)A =

C min
• 70
Ci
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gdzie:
Pi(C)
Cmin
ofert;
Ci

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
cena oferty "i";

b) cena 1 godziny usług specjalistycznych - 20 %
C min
Pi (C)B =
• 20
Ci
gdzie:
Pi(C)
Cmin
ofert;
Ci
c)

ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych
cena oferty "i";

doświadczenie zawodowe - 10 %

Wykonawca, który wykaże się największym doświadczeniem zawodowym w
realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych, otrzyma maksymalnie 10 pkt.
Doświadczenie zawodowe ofert ( gdzie 1 rok i kolejne lata będą sprawdzane jako
pełne 12 miesięczne okresy przed dniem składania ofert) będzie punktowane
następująco:
1 rok – 1 punkt
2 lata – 2 punkty
3 lata – 3 punkty
4 lata – 4 punkty
5 lat – 5 punktów
6 lat – 6 punktów
7 lat – 7 punktów
8 lat – 8 punktów
9 lat – 9 punktów
10 lat i więcej – 10 punktów

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość
punktów.

4. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
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5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
7. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

21. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
1) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących
złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2) Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na
podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej
ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.
3. Sprawdzanie wiarygodności ofert.
1) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty
wiarygodności
przedstawionych
przez
Wykonawców
dokumentów,
oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert,
że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie
przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
3) Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ
na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować
będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z
art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych
prawem.

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w
sprawie niniejszego zamówienia.
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1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy u.p.z.p.
nie stanowią inaczej;
3) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o
dostępie do informacji publicznej;
4) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5) jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6) podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w
niniejszej SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani
dostarczyć dokument, o którym mowa w pkt 10.3 IDW.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami, które
Zamawiający przewidział i określił warunki takiej zmiany w pkt 5.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowienia określonego w pkt 5
podlega unieważnieniu.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy.
Może mieć to miejsce w sytuacji zaistnienia niżej podanych okoliczności
powodujących konieczność dokonania takich zmian, których nie można było
przewidzieć w chwili przygotowania niniejszego postepowania przetargowego.
Zamawiający dopuszcza możliwośc zmian w zakresie:
a) zmiany ceny, która może nastąpić po upływie roku, gdzie wynagrodzenie
będzie corocznie waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim, na
wniosek Wykonawcy,
b) zmiany obowiązującej stawki VAT (w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów
i usług na przedmiot umowy) z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
niezmienione.
c) zmiana świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy
zachowaniu tożsamości przedmiotu świadczenia,
d) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy bez zmian
samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
e) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom,
f) konieczności zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie umowy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej
formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko"
22

W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek zaistnienia
w/w okoliczności Strona, która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni poinformować o tym pisemnie drugą
Stronę.
W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić
zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy
pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w
poprzednim zdaniu, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.
u.p.z.p.
8. Jeżeli Wykonawca, prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością i zobowiązanie do świadczenia stanowi wartość
dwukrotnie przewyższającą wysokość kapitału zakładowego, przed podpisaniem
umowy jest zobowiązany dostarczyć uchwałę zgodnie z postanowieniem art. 230
ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000
Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) lub wypis/odpis umowy spółki zezwalający na
zaciąganie takich zobowiązań.
9. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w II części niniejszej
SIWZ. II część niniejszej do SIWZ stanowi wzór umowy. Umowa z Wykonawcą,
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zawarta na
warunkach określonych we wzorze.

23. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu
niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w dziale VI - art. 179 i następne u.p.z.p.
Środkami ochrony prawnej, są:
a) odwołanie,
b) skarga do sądu.
Środki ochrony prawnej, przysługują:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 u.p.z.p.
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2. Odwołanie.
1) 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.
2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3) 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 za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
u.p.z.p.
4) Odwołanie wnosi się:
a)
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 u.p.z.p.,
b)
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.,
5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia
na stronie internetowej
6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w p. 4 i 5 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.
Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione w art.180198 u.p.z.p.,
3. Skarga do sądu.
Skarga do sądu przysługuje na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.
Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.
198 a-198 g u.p.z.p.

24. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza tryb
porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą faksu, przy czym każda ze stron, na
żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji tą drogą.
Dni pracy Zamawiającego: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00-15.00.
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Za skutecznie wniesione będą uważane tylko te informacje, które dotrą do
Zamawiającego na podany w IDW numer faksu i adres.

25. Podwykonawstwo.

1. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców przy realizacji
przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (Załącznik nr 1 –
Formularz oferty – pkt 6).
4. Brak złożenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek oświadczenia w tym
przedmiocie zostanie uznane przez Zamawiającego, iż zamówienie zostanie
wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.
5. Jeżeli wykazany w pkt 6 Formularza oferty podwykonawca jest jednocześnie
podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca w pkt 6 Formularza oferty, poza wskazaniem części
powierzonego podwykonawcy zamówienia, musi podać również nazwę
podwykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji części zamówienia innych
podwykonawców, niż wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana /
rezygnacja podwykonawcy.
7. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wówczas Wykonawca
obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca spełnia je (dane warunki) w stopniu nie mniejszym, niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający
dokona ponownej weryfikacji zdolności (potencjału) Wykonawcy do wykonania
zamówienia w trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych
Zamawiającemu dokumentów (takich, jakich Zamawiający żądał na
potwierdzenie spełnienia danego warunku na etapie pierwotnej oceny ofert).
Zamawiający dokona weryfikacji w terminie 7 dni od daty dostarczenia
kompletu wymaganych dokumentów.
8. W przypadku braku podwykonawców do faktury Wykonawca ma obowiązek
dołączyć oświadczenie, że przedmiot umowy wykonał sam bez udziału
podwykonawców.
9. W przypadku wystąpienia podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest
do składania Zamawiającemu, wraz z każdą fakturą, pisemnego potwierdzenia
przez podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, którego
wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury VAT, o otrzymaniu
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przez tego podwykonawcę, a także dalszego podwykonawcę, zapłaty całości
wynagrodzenia jakie przysługiwało im za wykonane w ramach zamówienia
zadania i w terminie. Potwierdzenie musi zawierać wskazanie umów, na
podstawie, których dane zadanie zostało wykonane, zakres usług i
zestawienie wynagrodzeń, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
Każdorazowo do oświadczenia, o którym mowa wyżej, należy również
dołączyć dowód zapłaty. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę
kompletu powyższych potwierdzeń, Zamawiający zatrzyma z faktury
Wykonawcy kwoty w wysokości równej wynagrodzeniom należnym
podwykonawcom a także dalszym podwykonawcom, których potwierdzeń
będzie brakowało. Dostarczenie potwierdzeń zwolni zatrzymane środki.
Zatrzymanie, o którym mowa powyżej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy. Od zatrzymanej
kwoty odsetki nie przysługują.
Pozostałe kwestie w zakresie podwykonawstwa zostały zawarte we wzorze umowy,
stanowiącym II część niniejszej SIWZ.

26. Unieważnienie postępowania
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia
w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający, na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia,
zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

27. Wykaz załączników do niniejszych IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:
l.p.
1.
2.

Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2a

Nazwa Załącznika
Wzór Formularza Oferty
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
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2.

Załącznik nr 2b

3.

Załącznik nr 3

4.
5.

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5a

3.

Załącznik nr 5b

6.

Załącznik nr 6

Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Wzór oświadczenia o przynależności do grupy
kapitałowej
Wzór wykazu wykonanych usług.
Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu niniejszego zamówienia.
Zalecany wzór - Informacja zawodowa osób
wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia w
formie CV.
Wzór zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy
i doświadczenia, potencjału technicznego, osób
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowych na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt. 14 niniejszej
IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające
ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.
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Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
p.n.: "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie
miasta i gminy Lubsko"
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZ.271.4.2015

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
3.

4.

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią:
SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
3) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących zasadach:
a) Cena (stawka) za 1 godzinę usług opiekuńczych:

1

- netto:

........................ słownie.........................................................

- stawka VAT:

....................... słownie.........................................................

- brutto:

....................... słownie.........................................................

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.
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b) Cena (stawka) za 1 godzinę usług specjalistycznych:
- netto:

....................... słownie.........................................................

- stawka VAT:

....................... słownie.........................................................

- brutto:

...................... słownie.........................................................

4) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,
5) do oferty dołączamy dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w
realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych, w nawiązaniu do pkt. 20.2.c)
Części I SIWZ IDW,
6) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Części II SIWZ,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę
zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane
przez Zamawiającego,
8) składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,
9) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej
w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), [żadne z
informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane
poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z
niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym
uczestnikom postępowania]3:
l.p.

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji

Strony w ofercie
(wyrażone cyfrą)
od
do

a)
b)

11) [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego
zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y)
powierzyć podwykonawcom]4:
2

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
4
Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3
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lp.

Nazwa części zamówienia
(pole obowiązkowe)

Nazwa (firma)
proponowany podwykonawca
5
(pole opcjonalne)

a)

5. Podpis(y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej
oferty
w
imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

1)
2)

5

Dotyczy podwykonawców (podmiotu), na którego zasoby wykonawca się powoływał, na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
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Załącznik nr 2a – wzór oświadczenia Wykonawcy o

braku podstaw do

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZ.271.4.2015

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM (Y), ŻE:
Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn.

"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na
rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i
gminy Lubsko"
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej
formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko"
31

Załącznik nr 2b – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZ.271.4.2015

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm),
spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na
rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i
gminy Lubsko"
dotyczące:
4) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym
zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5)
Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
6)
sytuacji ekonomicznej i finansowej.
PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 3a – wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
niniejszego zamówienia.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZ.271.4.2015

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby:
L.p.
Nazwisko i
Proponowana rola w
Wymagane uprawnienia
imię
realizacji zamówienia
(kursy / licencje)
(stanowisko)

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobą*

* np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, udostępnienie przez inny podmiot

ORAZ, ŻE:
osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Zalecany wzór - Informacja zawodowa osób wskazanych do
wykonania niniejszego zamówienia w formie CV.

Załącznik nr 3b –

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZ.271.4.2015

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

CV ZAWODOWE
Wykonawca przedstawia według podanego poniżej wzoru informacje zawodowe o osobach
wskazanych w wykazie osób do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne
ryzyko przedstawia te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ.
Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez
Zamawiającego w pkt. 9.1.3) b) IDW doświadczenie i kwalifikacje.
Proponowana rola w realizacji zamówienia
.......................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby: ……..................................................................................................
Kwalifikacje i uprawnienia:................................................................................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
L.p.

Nazwa i adres
pracodawcy

Okres
zatrudnienia
od – do

Stanowisko

Zakres czynności

.

PODPIS(Y):
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych usług
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

IZ.271.4.2015

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko
pl. Wolności 1
68-300 Lubsko
WYKONAWCA:
l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT
OŚWIADCZAM(Y), ŻE:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
gospodarczej jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z pkt. 9.1. 2) a) IDW wykonałem
(wykonaliśmy) następujące usługi:
L.p.

Nazwa
usługi

Wartość
w PLN

Przedmiot usługi
(opisać rodzaj i
zakres usługi **)

Data wykonania
początek
(data –
miesiąc,
rok)

zakończenie
(data –
miesiąc, rok)

Odbiorca (nazwa,
adres, nr telefonu do
kontaktu)

Nazwa
*
Wykonawcy

1.
2.
*Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia
**w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający powyższego skutkuje
nieuznaniem danej usługi za należycie wykonaną

PODPIS:
l.p.

Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby (osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data
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Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotów do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w postępowaniu
na:
Nazwa zamówienia: "Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy
zamieszkałych na terenie miasta i gminy Lubsko"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego
IZ.271.4.2015

ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko

……………………………………………………….
(nazwa podmiotu oddającego potencjał w dyspozycję
Wykonawcy)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:
1.
pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust 2bb ustawy Pzp
2.
dokumenty dotyczące:
a. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego
podmiotu,
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c. charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z
innym podmiotem,
d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia.
Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

(określenie zasobu – wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, potencjału kadrowego, potencjału
ekonomiczno-finansowego)

do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)
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przy wykonywaniu zamówienia niniejszego zamówienia.

Oświadczam, iż:
1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w
następującym zakresie:
__________________________________________________________________
_
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. sposób wykorzystania udostępnionych
przeze mnie zasobów będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. charakter stosunku łączący mnie z
Wykonawcą będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. zakres mojego udziału przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. okres mojego udziału przy wykonywaniu
zamówienia będzie następujący:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________dnia __________ roku

________________________________
(podpis Podmiotu/osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)

C ZĘŚĆ II
WZÓR
UMOWA NR …………../2015
zawarta w dniu................2015 r., pomiędzy:
Gminą Lubsko z siedzibą ................... zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez .................. przy kontrasygnacie .............
a
......................wpisaną do ................ prowadzonego/nej przez ............... pod numerem ...........,
aktualny odpis .................... w załączniku nr 1 do umowy, posiadającą NIP .......... Regon
............
reprezentowaną przez ...................... ...........................
zwaną dalej „Wykonawcą”
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych na rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na
terenie miasta i gminy Lubsko, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem
przetargowym i rozstrzygniętym w dniu …….2015 r.
2. Do zakresu usług wchodzą:
e. zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych osób
wymagających tej formy pomocy,
f. opieka higieniczna,
g. zalecana przez lekarza pielęgnacja,
h. w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem.
3. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się w zakresie i zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

§2
Wykonawca zobowiązuje się do:
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1) organizowania i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
w domu podopiecznego zgodnie z decyzją o przyznaniu usług
2) przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych rozliczeń oddzielnie dla poszczególnych
usług w terminie do 15-tego każdego następnego miesiąca,
3) pobierania odpłatności od podopiecznego zgodnie z postanowieniami zawartymi w
decyzji,
4) do wykonywania usług w dni robocze w godzinach 7/00 –20/00. W niektórych sytuacjach,
w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznego, w uzgodnieniu z
Zamawiającym, usługi opiekuńcze winny być świadczone również w dni ustawowo wolne od
pracy oraz w wyjątkowych przypadkach w godzinach nocnych.
4)
§3
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy niezbędnych danych
pochodzących z wywiadu środowiskowego, ułatwiających pracę Wykonawcy.
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania należności za wykonywanie usług w
terminie 30 dni po przedłożeniu rozliczenia.
§4
1. Odpłatność za wykonywanie usług ustala się zgodnie ze stawkami brutto ujętymi w
ofercie Wykonawcy przyjęte w drodze przetargu tj.:
a) stawka za 1 godzinę usług opiekuńczych – …… zł brutto
b) stawka za 1 godzinę usług specjalistycznych – …… zł brutto.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę za czynności określone w § 1 za dany
miesiąc, do dnia 15 każdego następnego miesiąca. Termin płatności faktury ustala się do
30 dni, licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
3. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy
Wykonawca do fakturowania zastosuje stawkę obowiązującą w czasie wykonania robót.
4. Strony ustalają, że po upływie roku wynagrodzenie będzie corocznie waloryzowane o
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanych przez Prezesa GUS
w Monitorze Polskim, na wniosek Wykonawcy.

§5
Postanowienia umowy wykonywane będą, ze strony Zamawiającego, przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubsku według niżej określonych zasad:
1. Kierownik Ośrodka w decyzji o przyznaniu świadczeń w postaci usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług:
- ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362
z późn. zm.),
- określa wysokość odpłatności, którą ponosi podopieczny.
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2. Kierownik Ośrodka upoważniony jest do sprawowania kontroli jakości świadczonych usług
i stwierdzenia prawidłowości ich wykonania. Wykonawca zobowiązuje się umożliwić
Zamawiającemu prowadzenie kontroli, o której mowa powyżej.
Każdorazowo po przeprowadzeniu takiej kontroli Zamawiający sporządzi protokół dotyczący
ewentualnych uwag i nieprawidłowości dotyczących realizowanej usługi i doręczy go
Wykonawcy, który zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu
poinformować Zamawiającego o sposobie usunięcia ewentualnych uchybień w realizacji
niniejszej umowy.
3. Kierownik Ośrodka akceptuje każdorazowo osoby za pośrednictwem, których będą
wykonywane usługi ujęte w § 1 i stanowiące przedmiot umowy. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać zlecone usługi opiekuńcze przez personel posiadający
odpowiednie kwalifikacje. Opiekunki sprawujące opiekę nad podopiecznymi powinny
posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje do sprawowania opieki
nad chorymi niepełnosprawnymi oraz innymi osobami wymagającymi opieki lub
pomocy, a za ich działania i zaniedbania Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za
własne działania i zaniedbania.
4. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać niezwłocznie Zamawiającego o każdej
rezygnacji przez podopiecznych z przyznanych im zleconych do wykonania usług, a
także udzielić informacji o wykonanym zleceniu.
5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania za pokwitowaniem od
podopiecznych kwot ponoszonych przez nich odpłatności, o których mowa w §5 pkt 1
tiret pierwszy, określonych w decyzjach. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wpłacania
pobranych kwot na konto Zamawiającego do 5-go dnia każdego miesiąca za miesiąc
ubiegły.
§6
1. Kierownik Ośrodka i Wykonawca, bądź osoby przez nich upoważnione, zobowiązani są
do ścisłego współdziałania w organizowaniu usług mających przede wszystkim na
względzie interes podopiecznego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania organizacji działalności usługowej do
zakresu zleconych usług w decyzji.
§7
1. Zakres prac, które będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie
Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do umowy.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za jakość usług, które
wykona przy pomocy podwykonawców.
3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy z
podwykonawcą wykazanym w ofercie. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od
przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
4. Umowa, o której mowa w ust. 3 powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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5. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie usług przy pomocy podwykonawców nie
wymienionych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem ich zgłoszenia przez Wykonawcę i
dochowania procedury określonej w § 7 ust. 3.
6. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej
umowy dotyczących podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich
niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy ustaleń umowy, w tym
odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn od niego zależnych.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 10 % łącznej rocznej wartości przedmiotu zamówienia (wyliczonej na podstawie:
wynagrodzenie miesięczne brutto ustalone na podstawie § 4 ust. 1 za miesiąc
poprzedzający odstąpienie od umowy x 12) , w przypadku odstąpienia od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
b) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających
z niniejszej Umowy Zamawiający będzie potrącał Wykonawcy 10 % z wynagrodzenia
miesięcznego brutto ustalonego na podstawie § 4 ust. 1, co nie wyklucza dochodzenia
przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych,
2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od
Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość
powstałej szkody przekroczy wartość kar umownych.
3. Strony zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego, obok
zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania
wezwania.
§9
7. Zamawiający nie ogranicza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotu
zamówienia.
8. Zakres usług, które będzie wykonywał podwykonawca określony jest w ofercie
Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
9. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji części zamówienia innych podwykonawców,
niż wskazani w ofercie. Dopuszczalna jest zmiana / rezygnacja podwykonawcy.
10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, wówczas Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca spełnia je (dane warunki) w stopniu nie mniejszym,
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokona
ponownej weryfikacji zdolności (potencjału) Wykonawcy do wykonania zamówienia w
trakcie realizacji umowy, na podstawie dostarczonych Zamawiającemu dokumentów
(takich, jakich Zamawiający żądał na potwierdzenie spełnienia danego warunku na etapie
pierwotnej oceny ofert). Zamawiający dokona weryfikacji w terminie 7 dni od daty
dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów.
11. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego;
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12. Wykonawca ponosi wobec zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania każdego
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za
swoje działania.
14. W przypadku podwykonawstwa, reprezentantem podwykonawców przed Zamawiającym,
jest Wykonawca.
§ 10
1. Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia 01.05.2015 r. do 30.04.2019 r.
2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu następujących okoliczności:
1) zaprzestania realizacji usług przez Wykonawcę przez okres przekraczający 5 dni,
2) wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową, opisem
przedmiotu zamówienia, ofertą lub wskazaniami Zamawiającego wynikającymi z
kontroli jakości realizowanych usług i pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń i
wyznaczenia stosownego terminu dalej realizuje usługę niezgodnie z zawartą umową,
3) rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy,
4) zajęcia majątku Wykonawcy,
5) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w
szczególności do jakości i terminowości realizowanych usług,
2. W przypadku odstąpienia od umowy, bez względu na to, która strona od umowy
odstąpiła, Wykonawca:
a) wstrzyma dalszą realizację umowy,
b) przekaże Zamawiającemu wszelką dokumentację dotyczącą realizowanych usług.

§ 11
1. Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są:
a. SIWZ – część I – III
- załącznik nr 1
b. Oferta Wykonawcy
- załącznik nr 2
3. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907 ze zmianami).
§ 11
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Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Część III. Przedmiot zamówienia
"Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na
rzecz osób wymagających tej formy pomocy zamieszkałych na terenie miasta i
gminy Lubsko"
(CPV- 85.00.00.00-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej)
Świadczenia będą wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm. ) i Uchwałą Nr
XXVI/183/2004 r. Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 07.12.2004 r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również trybu ich pobierania, a także zasad zwrotu w części lub całości wydatków na
te świadczenia.
Zamawiający przewiduje następującą ilość godzin poszczególnych usług w skali
roku:
a) Usługi opiekuńcze - ok. 7000 godzin/rocznie:
b) Usługi specjalistyczne - ok. 1800 godzin/rocznie
Obecnie opieką w zakresie usług opiekuńczych objętych jest 37 osób, natomiast w
zakresie usług opiekuńczych specjalistycznych – 4 osoby.
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
3. Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie:
a) pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opiekę higieniczną,
c) zalecaną przez lekarza pielęgnację,
d) w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
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4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598),
zmienionego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca
2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. z 2006 r. Nr 134, poz. 943), w szczególności w zakres
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wchodzi:
i. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza:
1. kształtowanie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i
umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w
codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
samoobsługa oraz dbałość o higienę i wygląd;
ii. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym zwłaszcza:
1. pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
2. uzgadnianie i pilnowanie terminów
wizyt
lekarskich,
badań
diagnostycznych,
3. pomoc
w
wykupywaniu
lub
zamawianiu leków w aptece,
4. pilnowanie przyjmowania leków oraz
obserwowanie ewentualnych skutków
ubocznych ich stosowania,
5. w razie potrzeby pomoc przy zmianie
opatrunków,
pomoc
w
użyciu
środków pomocniczych i materiałów
medycznych oraz utrzymaniu higieny,
6. pomoc w dotarciu do placówek służby
zdrowia,
7. pomoc w dotarciu do placówek
rehabilitacyjnych;
2) Rehabilitacja fizyczna i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie
z zaleceniami lekarskimi i we współpracy ze specjalistami.
5. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważniony jest
przez Zamawiającego do sprawowania kontroli jakości świadczonych usług i
stwierdzenia prawidłowego jej wykonania.
6. Osoby, za pośrednictwem których będą wykonywane w/w usługi będą musiały
być każdorazowo zaakceptowane przez kierownika MGOPS w Lubsku.
7. Odpłatność za wykonywane usługi ustala się zgodnie ze stawkami ujętymi w tym
przetargu.
8. Wykonawca zobowiązuje się do:
- organizowania i świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług
opiekuńczych w domu podopiecznego zgodnie z decyzją o przyznaniu usług
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- przedkładania Zamawiającemu comiesięcznych rozliczeń oddzielnie dla
poszczególnych usług w terminie do 15-tego każdego następnego miesiąca,
- pobierania odpłatności od podopiecznego zgodnie z postanowieniami
zawartymi w decyzji.

