
 

 

  

 

 
 

 
Z A T W I E R D Z A M: 

 
 
 
.............................................  
           (podpis) 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

 

Zamawiający: 

Caritas Diecezji Kieleckiej

ul. Jana Pawła II 3, 25

tel. 41
strona internetowa: 
e-mail: 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia: 

2.1  Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności

2.2 Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017r. Nr poz. 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

2.3 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
013 Kielce 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowa
zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach u
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administra

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

 

 

  

Ogłoszenie o zamówieniu/ 

S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w 

Z a m ó w i e n i a    (SIWZ) 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

ul. Jana Pawła II 3, 25-013 Kielce 

tel. 41 344-52-82 fax. 41 344 67 28 
strona internetowa: www.kielce.caritas.pl  

mail: kielce@caritas.pl 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

2020 odnoszącego się do zasady konkurencyjności 
2.2 Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017r. Nr poz. 1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp najpierw dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Diecezji Kieleckiej

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);   
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych 
zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

wanie do art. 22 RODO; 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  
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Kielce, dnia 18.10.2018 r. 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

2.2 Postępowanie prowadzone jest na zasadach opisanych art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
1579 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp najpierw dokona oceny 

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

i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

ne rozporządzenie o ochronie 

Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, 25-

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

nia o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych 

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

stawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
tora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   



 

 

  

 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana d
 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 
osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w z

ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochro

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 
3.  Opis przedmiotu zamówienia: 

 
 

USŁUGI  

 

 
3.1. Przedmiot zamówienia:  
 

Zrealizowanie minimum 2595 godzin –
 w okresie od 03. Listopada 2018r. do 31 stycznia 2020r. (ok. 7h miesięcznie /na 1 osobę).
 
Usługi realizowane będą od listopada 2018r.  do 31 styczni
terenu powiatu Busko-Zdrój 
Usługi będą świadczone w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014
i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
i zdrowotnych”, Poddziałanie 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”,
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 
Usługi usprawniająco – rehabilitacyjne obejmują:

Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków p
z 2017r. poz. 1938, z późn. zm.): 
 zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno
terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

 
Podmiot realizujący usługi usprawniająco
właściwego pod względem jakości procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu przez właściwe ustalenie z 
osobami świadczącymi usługi godzin, oraz zleconego wymiaru i zakresu usług.
świadczenia usług uzależniony będzie od bieżących, zgłaszanych potrze
organizacyjnych osoby świadczącej usługi. 
niepełnosprawnej/ niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. 
dojazdu na miejsce realizacji usługi, które odbywać się będą na terenie gminy Busko

 
Usługi będą świadczone w ramach projektu „ Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w

 

 

  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
tu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w z

ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

USŁUGI  USPRAWNIAJĄCO-REHABILITACYJNE  

– dla max. 25 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania
w okresie od 03. Listopada 2018r. do 31 stycznia 2020r. (ok. 7h miesięcznie /na 1 osobę).

Usługi realizowane będą od listopada 2018r.  do 31 stycznia 2020r. w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu z 

Usługi będą świadczone w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych”, dofinansowanego ze środków 
 

rehabilitacyjne obejmują: 
Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków p

zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
współpracę ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i 

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Podmiot realizujący usługi usprawniająco-rehabilitacyjne zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i 
procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu przez właściwe ustalenie z 

świadczącymi usługi godzin, oraz zleconego wymiaru i zakresu usług. Rzeczywista liczba godzin, termin 
świadczenia usług uzależniony będzie od bieżących, zgłaszanych potrzeb Uczestnika Projektu oraz możliwości 
organizacyjnych osoby świadczącej usługi. Usługi specjalistyczne są świadczone w miejscu pobytu osoby 
niepełnosprawnej/ niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów 

azdu na miejsce realizacji usługi, które odbywać się będą na terenie gminy Busko-Zdrój. 

Usługi będą świadczone w ramach projektu „ Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w ramach RPO WŚ 2014
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prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

otyczących narusza przepisy RODO; 

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
tu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

ny prawnej lub w celu ochrony 

praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 

dla max. 25 Uczestników Projektu w miejscu zamieszkania 
w okresie od 03. Listopada 2018r. do 31 stycznia 2020r. (ok. 7h miesięcznie /na 1 osobę). 

a 2020r. w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu z 

Usługi będą świadczone w ramach Projektu pn. „Rodzina Wspólna Troska” realizowanego w ramach  
2020, Oś 9 „Włączenie społeczne 

z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  
dofinansowanego ze środków 

Rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  

zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 
pedagogicznego i edukacyjno-

terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 

rehabilitacyjne zobowiązany jest do zapewnienia nieprzerwanego i 
procesu świadczenia usług przez 7 dni w tygodniu przez właściwe ustalenie z 

Rzeczywista liczba godzin, termin 
b Uczestnika Projektu oraz możliwości 

Usługi specjalistyczne są świadczone w miejscu pobytu osoby 
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów 

 

ramach RPO WŚ 2014-2020,  



 

 

  

 

Oś 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem,  Działanie 9.
i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w 

 
3.2. Wspólny Słownik  Kod CPV: 85000000

 
4. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na 

prawo złożyć ofertę na dobrowolną ilość zadań.

 

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udz

 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie zamierza zawierać umowy ramowej

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

 
7. Zamawiający nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia (NNW) kadry realizującej usługi społeczne. 

 

 
8. Termin wykonania przedmiotu 

wybranym wykonawcą do 31.01.2020

9. Opis warunków udziału w postępowaniu

warunków: 
9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
9.1.2   zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi 

wymogami niniejszej SIWZ, 
9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
9.2 O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą z ofertą oświadczenie o:
9.2.1  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
9.2.2  braku podstaw wykluczenia. 
9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, Załącznik nr 3 

w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia 
z postępowania. 

9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów 

w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien 
wskazać te bazy danych, aby Zamawiaj

b) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty;

c) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesł
ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania 
to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił 
za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania 
kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy 
dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.

d) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicz
Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów 
potwierdzających,  że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
niezbędne do zapewnienia odpowied

 
9.4     Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do 

wykluczenia: 
9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 
  Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 

oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
9.4.2 zdolności technicznej lub zawodowej;

 

 

  

z ubóstwem,  Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych 
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych dofinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

85000000-9 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na trzy zadania oznaczone powyżej. Wykonawca ma 
prawo złożyć ofertę na dobrowolną ilość zadań. 

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie zamierza zawierać umowy ramowej

zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

Zamawiający nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia (NNW) kadry realizującej usługi społeczne. 

Termin wykonania przedmiotu Zamówienia od dnia w którym będzie możliwe zawarcie umowy z 

31.01.2020 r.  

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 
9.1.2   zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi 

złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą z ofertą oświadczenie o:
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, Załącznik nr 3 
w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia 

awiający informuje, że: 
w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów 
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien 
wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami; 
w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty; 
w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16
ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self – cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw 
wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wyko
to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił 
za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania 

ępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy 
dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicz
Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów 

że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do 

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

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 
oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. 
zdolności technicznej lub zawodowej; 
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2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  
dofinansowanego ze środków Europejskiego 

zadania oznaczone powyżej. Wykonawca ma 

ielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie zamierza zawierać umowy ramowej, 

Zamawiający nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia (NNW) kadry realizującej usługi społeczne.  

Zamówienia od dnia w którym będzie możliwe zawarcie umowy z 

oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

9.1.2   zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą z ofertą oświadczenie o: 

Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, Załącznik nr 3  
w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 przesłanek wykluczenia  

w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów  
w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien 

w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, 

anek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 lub 
cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw 

istnieje możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na 
to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił 
za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania 

ępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy 
dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać 
Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów 

że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to 

Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do 

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

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 



 

 

  

 

a)     wykazu osób, które będą uczestniczyć w 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami:
 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 

min. 1 osoby posiadająca min. jedną z poniższych kwalifikacji: 
– specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej,
– fizjoterapeuta, 
– technik fizjoterapii 
– lub inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi z zakresu 

rehabilitacji.  
Oraz spełnia łącznie następujące warunki:

a) spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych;

b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 
przedmedycznej; 

c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach 
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

 

Wykształcenie: min. średnie medyczne, umożliwiające wykonanie zadań z zakresu usług re
Doświadczenie: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla osób 
niesamodzielnych / niepełnosprawnych.
 

- osoba musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno
 

Doświadczenie: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niesamodzielnymi/ 
niepełnosprawnymi. 
 
9.4.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej : 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 
oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.

 

Uwaga 3 – Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny 

podmiot. 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych po
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zr
których te zdolności są wymagane.

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należyt
wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają 
w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmio
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyc

 

 

  

wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami: 

wiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – REHABILITANT 

min. jedną z poniższych kwalifikacji:  
ji medycznej, 

lub inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi z zakresu 

łącznie następujące warunki: 

spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych; 
posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 

posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach 
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 

: min. średnie medyczne, umożliwiające wykonanie zadań z zakresu usług re
: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla osób 

niesamodzielnych / niepełnosprawnych. 

posiadać aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niesamodzielnymi/ 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej :  

tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 
oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.   

Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny 

e w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych po
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zr
których te zdolności są wymagane. 
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należyt
wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają 

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału 
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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wykonywaniu zamówienia publicznego: 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy wskazać osoby, skierowane przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz  
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

wiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: 

lub inny zawód dający wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi z zakresu 

spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie 

posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy 

posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach 

: min. średnie medyczne, umożliwiające wykonanie zadań z zakresu usług rehabilitacyjnych. 
: co najmniej 12 miesięczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla osób 

epidemiologicznych. 

co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w opiece nad osobami niesamodzielnymi/ 

tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą 

Wymogi w zakresie oświadczenia składanego wraz z ofertą o udostępnieniu zasobów przez inny 

e w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji 

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają  

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  
czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału  
w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty 



 

 

  

 

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu 
zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)
o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych p

 
9.4.4 braku podstaw wykluczenia. 

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wyklucze
stanowiące Załącznik nr 5 do Zaproszenia. 

 

9.5 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
w tym: 

9.5.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzi
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest 
przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 
występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 

9.5.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podm
w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu.

9.5.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 
i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzie

 
9.6 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta 

została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie
wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających 

oświadczeniu.  

 

9.7 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN 

w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
BZP. 

 

10 Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do 
wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 

 
11 Dodatkowe wymagania od Wykonawców.

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część usługi innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany 
do: 

11.1.1.określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 
podwykonawców z podaniem jego

11.1.2.Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich  zasobów.

11.1.3.Za zgoda Zamawiającego Wykonawca może w trak
realizacji zamówienia. 

 
12   Informacje dotyczące warunków składania ofert:

 

 

  

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu 
zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty 
o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów.  

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

olegające w szczególności na: 
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; 
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie 
stanowiące Załącznik nr 5 do Zaproszenia.  

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest 

zedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 
występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.  
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podm
w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5 
i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzie

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta 

została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie
wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN 

ch ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 
amówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do 
wykluczenia określonego w pkt. 9.4.4 – 9.4.6. 

Wykonawców. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część usługi innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany 

określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 
podwykonawców z podaniem jego danych jeżeli są znane. 
Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich  zasobów.
Za zgoda Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do 

Informacje dotyczące warunków składania ofert: 
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Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu 
d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty  

tj. nie są powiązani osobowo lub kapitałowo  
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

nia w w/w zakresie Wykonawca składa oświadczenie 

W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

elenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
pełnomocnictwo do reprezentowania postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest 

zedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do 

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe o których mowa  

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w pkt. 9.4.4, 9.4.5  
i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy którego oferta 

została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie 
wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonym 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN  

ch ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut 

obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

amówienia wyklucza się wykonawców w przypadku nie potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.4. oraz w przypadku nie wykazania braku podstaw do 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie część usługi innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany 

określenia w złożonej ofercie informacji jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez 

Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca składał dokumenty lub oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia odnoszące się do podwykonawcy który nie udostępnił swoich  zasobów. 

cie realizacji zamówienia zgłosić nowych podwykonawców do 



 

 

  

 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w
oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.  
 12.3  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 
13  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie 

oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

x 

1. 
Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi 
niniejszej SIWZ. 

2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 

3. 
Pełnomocnictwo – Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

x 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe 

1. 
Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgod
Załącznik nr 7 SIWZ. 

 
13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. 

Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która 
nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze od

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty 
„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; 
w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o u
podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w do
lub pełnomocnika.  

 Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oś

oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału. 
13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były sporządzone 

w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

 
14 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

oświadczeń i dokumentów. 
14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się 

z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje 
dokumenty lub informacje faksem lub e
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane 
w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokume
się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i 
w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e
jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej.

14.2    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języ
  
15 Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

 

  

Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
 

Oświadczenie woli (Oferta) zawiera: 

Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi 

Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.3  (Załącznik nr 3 i 4 SIWZ). 

Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 
załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe 
na wezwanie Zamawiającego. 

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 a

kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. 
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która 
nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności. 
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 
przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: 
„Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć 
w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez 
podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 

oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 
reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) 

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału. 
Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były sporządzone 

kim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się 
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje 

nty lub informacje faksem lub e-mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub 
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane 
w pkt. 1 niniejszej specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa 
się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność 
z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i 
w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne 
jeżeli w wyznaczonym terminie nie wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

14.2    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 
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Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia 

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.   
 

warunków udziału w postępowaniu 

Ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do 

Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunki podmiotowe – składane  

nie z opisanym warunkiem 9.4.2 a) – 

kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do oferty cenowej. 
Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która 

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę 

lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej: 
ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć  

 
składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu 

potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
dostępnieniu zasobów przez 

podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność 
oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do 

kumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) 

Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  
wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być złożone w formie oryginału.  
Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były sporządzone  

kim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego 
dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się  
z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i elektroniczną. Strona, która otrzymuje 

mailem jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub 
informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane  

nty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa 
się w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność  
z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym składanie oferty i dokumentów  

maila uznaje się za nieskuteczne 

 



 

 

  

 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
             Sprawy formalnoprawne – Tomasz Meus 
15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. 

zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący 
postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy 
o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane 
pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź.

 

16. Termin związania z ofertą. 
Termin związania ofertą upływa po 

 
17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium

 
18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

19. Opis sposobu przygotowania ofert.
19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
19.2. W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   określonych w SIWZ. 
19.3. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzglę

określonych w SIWZ. 
19.4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 

w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
19.5. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

Oferta na:  

„Nie otwierać

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

 
20. Miejsce i termin składania ofert.

20.1.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia
a) e-mailowo (skan podpisanych dokumentów) na adres 

b) osobiście w Biurze Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, 

c) przesłać pocztą, kurierem (decyduje data wpływu).

 
20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania
 
21. Usunięto 

 

22. Sposób obliczenia ceny oferty. 

22.1 Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę wszystkich kosztów określonych SIWZ 
zakładanych rezultatów. W cenie należy 
towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wykonawca musi również uwzględnić koszty badań 
lekarskich np. lekarz medycyny pracy, badania sanitarno
zapotrzebowania.  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie przedstawionej kalkulacji usług za ich 
faktyczne wykonanie. 

22.2 Cenę oferty należy określać PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 
z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom 
(…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się d

22.3 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o 
tym informację wskazując nazwę (rodza
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

             Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje

 

 

  

Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:  

Tomasz Meus – 662 033 588 
Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00
zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący 
postępowanie nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje 
o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane 
pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedź. 

upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

Wymagania dotyczące wniesienia wadium  - wadium nie jest wymagane  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Zamawiający nie wymaga. 

ofert. 
Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   określonych w SIWZ. 
Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego, 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

należy zamieścić następujące informacje: 
Oferta na:  USŁUGI  USPRAWNIAJĄCO-REHABILITACYJNE  

otwierać przed …………...2018 r. godz. 10:15”. 

 
W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 

np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 
składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Miejsce i termin składania ofert. 

w terminie do dnia  26.10.2018r. do godz.  10:00: 
mailowo (skan podpisanych dokumentów) na adres kielce@caritas.pl lub 

osobiście w Biurze Zarządu Caritas Diecezji Kieleckiej, Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25

przesłać pocztą, kurierem (decyduje data wpływu). 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę wszystkich kosztów określonych SIWZ 
zakładanych rezultatów. W cenie należy również uwzględnić wszystkie opłaty i podatki (także podatku od 
towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wykonawca musi również uwzględnić koszty badań 
lekarskich np. lekarz medycyny pracy, badania sanitarno-epidemiologiczne itp. w zależności 
zapotrzebowania.  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie przedstawionej kalkulacji usług za ich 

Cenę oferty należy określać PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 
ia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom 

(…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.  
Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o 
tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 
Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje
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od 08:00 do 15:00 w siedzibie 
zamawiającego i prowadzącego postępowanie. W ramach informacji telefonicznych zamawiający i prowadzący 

SIWZ, telefonicznie udzielane są jedynie informacje  
o charakterze organizacyjnym np.; jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy było zadane 

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności   
W ofercie należy określić przedmiot zamówienia w sposób zgodny z wymaganiami   określonych w SIWZ.  

dnieniem wymagań Zamawiającego, 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie  
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające  
np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku 

składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jaj nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

Plac Najświętszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce 

Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę wszystkich kosztów określonych SIWZ  w celu osiągnięcia 
również uwzględnić wszystkie opłaty i podatki (także podatku od 

towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Wykonawca musi również uwzględnić koszty badań 
epidemiologiczne itp. w zależności od 

zapotrzebowania.  Zamawiający będzie dokonywał zapłaty na podstawie przedstawionej kalkulacji usług za ich 

Cenę oferty należy określać PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6  
ia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom 

(…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr 

Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to wykonawca wraz z ofertą składa o 

j) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek nie powstaje 



 

 

  

 

22.4 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.3 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek

22.5 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dok
podstawie  kryterium: 

 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny 

1 Cena brutto 

          
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
 
22.6  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów i zasad:

 

22.7 Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie  w ustawowym 
terminie do złożenia dokumentów 
w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania 
wyboru oferty tego wykonawcy.   

22.8 Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie 
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

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

zamówienia publicznego 

23.1.   Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejs
złożyli oferty, o: 

23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadni
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

23.1.2    Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
23.1.3    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  
                faktyczne i prawne. 
23.1.4   Unieważnieniu postępowania z po
23.2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.  

23.1.1 na stronie internetowej. 
23.3      Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za 

do: 
23.3.1.  przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
23.3.2   okazanie do wglądu dokumentów osób wymaganych w pkt. 9.4.2 b) 
23.3.3   przedłożenie szczegółowej kalkulacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ.

 
24.   Istotne warunki umowy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
  

25. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w s

wyboru wykonawcy: 
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy spowodowanych zmianami organizacyjnymi, wynikającymi 
z następujących okoliczności: 

l.p. Kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb  x 100 
gdzie: 
 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych
 - Cb – cena oferty badanej 
 - 100 wskaźnik stały 

 

 

  

których mowa w pkt. 22.3 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dok

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów i zasad: 

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie  w ustawowym 
terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania 

 
Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych i uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. 

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

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy 

23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo 
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 
23.1.3    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie  

23.1.4   Unieważnieniu postępowania z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego 
23.2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.  

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 

23.3.1.  przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
23.3.2   okazanie do wglądu dokumentów osób wymaganych w pkt. 9.4.2 b) potwierdzających posiadane kwalifikacje   .
23.3.3   przedłożenie szczegółowej kalkulacji zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

Istotne warunki umowy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.

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

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy spowodowanych zmianami organizacyjnymi, wynikającymi 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

 

najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 
100% 
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których mowa w pkt. 22.3 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na 

Znaczenie 

100% = 100 pkt 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów wezwie  w ustawowym 
nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania 

art. 94 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

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

zej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy 

23.1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres 
enie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo 

imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
 
 prawne; 

23.1.3    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie   

23.2.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt.  

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest 

23.3.1.  przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  
potwierdzających posiadane kwalifikacje   . 

Istotne warunki umowy, określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ. 

tosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy spowodowanych zmianami organizacyjnymi, wynikającymi 

Maksymalna ilość punktów 
jakie może otrzymać oferta 
za dane kryterium 

100 pkt. 



 

 

  

 

a) zmiana wskazanej w ofercie osoby, możliwa jest jedyni
lub lepszym, zmiana osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w okolicznościach, na które 
Wykonawca nie miał wpływu, takich jak:
– choroba osoby wskazanej do realizacji zamówienia,
– ustanie stosunku pracy lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z osobą wskazaną do realizacji 

zamówienia z przyczyn zależnych od pracownika.
 
26. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

 
27.  Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji 

  
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. 
Załącznik nr 6: Wzór umowy. 
Załącznik nr 7: Wykaz osób. 
 

 

 

 

  

zmiana wskazanej w ofercie osoby, możliwa jest jedynie na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym 
lub lepszym, zmiana osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w okolicznościach, na które 
Wykonawca nie miał wpływu, takich jak: 

choroba osoby wskazanej do realizacji zamówienia, 
sunku pracy lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z osobą wskazaną do realizacji 

zamówienia z przyczyn zależnych od pracownika. 

nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

Załączniki stanowiące integralną część Specyfikacji (SIWZ): 

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy. 
Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.  
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e na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym 
lub lepszym, zmiana osoby może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego i w okolicznościach, na które 

sunku pracy lub rozwiązanie umowy cywilnoprawnej z osobą wskazaną do realizacji 

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  


