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Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, dla klientów GOPS 
na terenie miasta i gminy Skarszewy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. 
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ZAMAWIAJĄCY:
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ul. SZKOLNA 9
83-250 SKARSZEWY

TELEFON/FAX: O58/588-24-36, 588-06-65
E-MAIL: GOPSSKARSZEWY@OP.PL
REGON: 192007817
NIP: 592-19-40-108

TRYB POSTĘPOWANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

POSTĘPOWANIE  O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  O  WARTOŚCI  PONIŻEJ
RÓWNOWARTOŚCI KWOT OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW Z
DNIA 23 GRUDNIA 2009 R.  W SPRAWIE KWOT WARTOŚCI ZAMÓWIEŃ ORAZ KONKURSÓW, OD
KTÓRYCH  JEST  UZALEŻNIONY  OBOWIĄZEK  PRZEKAZYWANIA  OGŁOSZEŃ  URZĘDOWI
OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

1. I NFORMACJE WPROWADZAJĄCE
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1.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach z siedzibą: 83-250 Skarszewy, ul.
Szkolna  9,  telefon/fax:  0-58 588-24-36,  588-06-65  o  nr  NIP  592-19-40-108  oraz
REGON  192007817,  jako  Zamawiający  w  niniejszym  postępowaniu,  zaprasza  do
składania ofert w trybie przetargu     nieograniczonego.

1.2 Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
       z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, dla klientów GOPS 
       na terenie miasta i gminy Skarszewy. 

         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie 2 SIWZ.

1.3 Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

1.4 Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Skarszewach  na  podstawie  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (t.  j. Dz..U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.),  przepisów wykonawczych
wydanych  na  jej  podstawie  oraz  niniejszej  Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia.

1.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.6 Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

GOPS lub Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach,

SIWZ lub Specyfikacja – niniejsza  Specyfikacja  Istotnych  Warunków
Zamówienia,

Ustawa lub PZP – ustawa z  dnia  29  stycznia  2004 r.  –  Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.),

Zamówienie – zamówienie  publiczne,  którego  przedmiot  został
w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ,

Wykonawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną
albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej,  która  ubiega  się  o  udzielenie  zamówienia
publicznego,  złożyła  ofertę  lub  zawarła  umowę  w
sprawie zamówienia publicznego,

klient – osoba,  która  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych
przyczyn  nie  jest  w  stanie  zaspokoić  codziennych
potrzeb  życiowych,  opieki  higienicznej,  zleconej  przez
lekarza  pielęgnacji  oraz  zapewnić  kontaktów  z
otoczeniem a także osoba, która wymaga pomocy innych
osób,  a  rodzina  takiej  pomocy  nie  może  zapewnić,  i
zwróci się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skarszewach o udzielenie pomocy,

Nr – numer,
pkt. – punkt,
poz. – pozycja,
ppkt. – podpunkt,
tj. – to jest,
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ust. – ustęp.

1.7  Z uwagi na specyficzny rodzaj świadczonych usług Wykonawca może złożyć jedną

      ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub jedną z dwóch części:

      Część I -  świadczenie usług opiekuńczych,

      Część II - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
                       z zaburzeniami psychicznymi

2. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ  I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla klientów GOPS na
terenie miasta i Gminy Skarszewy w ilości 25560 godzin, w okresie od 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

2.2 Usługi,  o  których  mowa  w  pkt.  2.1  Wykonawca,  w  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego,  będzie  świadczył  w dni  robocze,  dni  ustawowo  wolne  od  pracy
(sobota, niedziela i święta) 7 dni w tygodniu.

2.3 Liczba godzin 25560 podana w pkt. 2.1 jest liczbą szacunkową, wymiar świadczonych
usług wynosi szacunkowo 2130 godzin miesięcznie dla około 53 osób.

         Zamawiający wnosi, aby Wykonawca podał  cenę brutto 1 h usług:
        -  w dni robocze (szacunkowo do realizacji 23490 h),
        - w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) - szacunkowo 
          do realizacji 2070 h.

         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia liczby świadczonych
w/w  godzin  usług  opiekuńczych  w zależności  od  zapotrzebowania  i  możliwości
finansowych, czyli rzeczywistych potrzeb i możliwości Zamawiającego.

         Liczba godzin 25560 podana w pkt. 2.1 jest liczbą szacunkową obliczoną na podstawie
świadczonych usług opiekuńczych w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia
2015 roku dla klientów Zamawiającego.

         W/w okresie zrealizowano w dni robocze 25952 godzin a w dni ustawowo wolne od
pracy i święta 2256 godzin.

2.4 Wykonawca  zobowiązany  będzie  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  niniejszą
Specyfikacją, ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. z 2015 r.
poz. 163 z późn. zm.), Uchwałą Rady Miejskiej w Skarszewach Nr III/18/2015 z dnia
29.01.2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi  opiekuńcze  oraz  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również
trybu  ich  pobierania.  Ponadto  usługi  Wykonawca  powinien  świadczyć  zgodnie  ze
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współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi normami europejskimi zapewniając
bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pracy.  Wykonawca  musi  wykazać  odpowiednie
przygotowanie i kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych.

2.5 Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  usług  opiekuńczych  dla  osób,  które  z
powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych
potrzeb  życiowych,  opieki  higienicznej,  zleconej  przez  lekarza  pielęgnacji  oraz
zapewnić kontaktów z otoczeniem a także dla osób, które wymagają pomocy innych
osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

2.6 Zakres usług opiekuńczych świadczonych przez Wykonawcę na terenie miasta i gminy
Skarszewy będzie obejmował następujące czynności:

           robienie zakupów,
           utrzymywanie w czystości pomieszczeń klienta tj. zajmowanych przez niego 

                          pomieszczeń oraz sprzętu codziennego użytku w tym urządzeń sanitarnych,
          przygotowywanie posiłków,
 przynoszenie obiadów z baru, stołówki,
 pranie rzeczy klienta,
 załatwianie spraw urzędowych w tym opłacanie rachunków itp.,
 czytanie prasy i książek,
 pisanie listów,
 odwożenie bielizny do punktów pralniczych,
 przynoszenie opału i palenie w piecu,
 mycie okien u klienta minimum dwa razy w roku,
 spacery z klientem,
 realizacja recept,
 utrzymywanie kontaktów z rodziną klienta,
 słanie łóżka,
 prowadzenie  zeszytu  wydatków  i  rozliczanie  się  z  klientem z  wydawanych

pieniędzy,
 toaleta poranna,
 dbanie o toaletę przeciwodleżynową, zapobieganie odparzeniom, 
 mycie głowy – również w łóżku,
 zmiana bielizny pościelowej dwa razy w miesiącu lub częściej w zależności 

od potrzeb,
 iniekcja z insuliny,
 zmiana pozycji ciała,
 podawanie leków,
 mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia,
 wzywanie, zamawianie wizyt lekarza,
 dbanie o higienę paznokci kończyn dolnych i górnych,
 zakładanie kompresów i okładów,
 zmiana opatrunków,
 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 wykonywanie lewatywy przeczyszczającej i leczniczej, irygacji,
 stawianie baniek suchych,
 uruchamianie klienta (gimnastyka),
 gimnastyka oddechowa,
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 przygotowywanie posiłków z zastosowaniem diet,
 karmienie chorego,
 masaż klasyczny,
 zajęcia profilaktyczno-usprawniające,
 zakładanie i zmiana pielucho majtek,
 zmiana bielizny i ubieranie klienta.

Indywidualny zakres świadczeń, liczba godzin, pora dnia oraz okres świadczenia usług
opiekuńczych  będzie  wynikał  z  ustaleń  dokonanych  pomiędzy
pracownikiem socjalnym, klientem i Wykonawcą. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zlecenia dodatkowych,  nie  wymienionych w pkt.  2.6 czynności,  w zależności  od
specyficznych potrzeb klienta.

2.7 Usługi  opiekuńcze  Wykonawca  będzie  zobowiązany  świadczyć  w  miejscu,  ilości
i okresie wskazanym w zleceniu dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego.

2.8  Jeżeli Wykonawca będzie świadczył u klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarszewach usługi opiekuńcze w ilości i/lub okresie innym niż wskazany w decyzji
administracyjnej wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Skarszewach nie otrzyma za te usługi opiekuńcze wynagrodzenia.

2.9 Zamawiający  wnosi,  aby  Wykonawca  w  składanej  ofercie  na  wybrany  zakres
przedmiotu zamówienia podał ceny roboczogodziny świadczonych usług 

         z podziałem na: 
    
         a) dni robocze (poniedziałek – piątek ) cena brutto za 1h realizowanych usług,

         b) dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) cena brutto za 1h
realizowanych usług

2.10 Wykonawca,  z  którym  Zamawiający  zawrze  umowę  na  świadczenie  usług
opiekuńczych,  będzie  zobowiązany  do  wykonywania  przedmiotu  Zamówienia
ze szczególną  starannością,  zapewniając  racjonalne  wykorzystanie  środków
technicznych i pracowników oraz dbałość o mienie klientów.

         
        Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby osoby realizujące czynności 
         w ramach przedmiotu umowy zostały zatrudnione na umowę zlecenie w ramach

jednej  umowy obejmującej  cały  zakres  wykonywanych obowiązków i  zgłoszenie
Zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń.

         W umowach cywilno-prawnych ze Zleceniobiorcą należy ustalić wyższą stawkę za
roboczogodzinę  świadczenia  pracy  u  klienta  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy
(sobota, niedziela i święta).

Szczegółowe zapisy są zawarte w projekcie umowy. 

2.11 W  każdej  chwili,  Zamawiający  będzie  miał  prawo  skontrolować  jakość  i  poziom
świadczonych przez Wykonawcę usług opiekuńczych. W przypadku stwierdzenia, iż są
one  wykonywane  w sposób  nienależyty,  Wykonawca  będzie  miał  obowiązek
poprawienia  jakości  świadczonych  usług  pod  rygorem  zastosowania  ze  strony
Zamawiającego kar finansowych określonych w projekcie umowie i/lub rozwiązania z
Wykonawcą umowy na ich świadczenie.
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CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH
                     DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

2.13 Usługi,  o  których  mowa  w  pkt.  2.12  Wykonawca,  w  zależności  od  potrzeb
Zamawiającego,  świadczył  w dni  robocze,  dni  ustawowo  wolne  od  pracy  (sobota,
niedziela i święta), 7 dni w tygodniu.

2.14 Liczba godzin 840 podana w pkt. 2.12 jest liczbą szacunkową, wymiar świadczonych
usług wynosi szacunkowo 70 godzin miesięcznie dla około 3 osób.

   
           Zamawiający wnosi, aby Wykonawca podał  cenę brutto 1 h usług:

        -  w dni robocze (szacunkowo do realizacji 790 h),

        -  w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) - szacunkowo 
           do realizacji 50 h .

         Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia/zwiększenia liczby świadczonych
w/w  godzin  usług  opiekuńczych  w zależności  od  zapotrzebowania  i  możliwości
finansowych, czyli rzeczywistych potrzeb i możliwości Zamawiającego.

       
         Liczba godzin 840 podana w pkt. 2.12 jest liczbą szacunkową obliczoną na podstawie

świadczonych  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi w okresie od 1 września 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku dla klientów
Zamawiającego.

         W/w okresie zrealizowano w dni robocze 1357,5 godzin a w dni ustawowo wolne od
pracy i święta 81 godzin.

2.16 Wykonawca  zobowiązany  będzie  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  niniejszą
Specyfikacją, ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. z 2015 r.
poz.  163 z  późn.  zm.),  Rozporządzeniem  Ministra  Polityki  Społecznej z  dnia  22
września  2005  r.  (Dz.  U.  z  2005  r.  nr  189  poz.  1598  z  późn.  zm.)  w  sprawie
specjalistycznych  usług  opiekuńczych a  także  zgodnie  ze  współczesną  wiedzą
techniczną  i  obowiązującymi  normami  europejskimi  zapewniając  bezpieczne  i
higieniczne warunki pracy.  Wykonawca musi  wykazać odpowiednie przygotowanie i
kwalifikacje do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.17 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób  z  zaburzeniami  psychicznymi,  które  z  powodu  wieku,  choroby  lub  innych
przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej,
zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem a także dla
osób,  które  wymagają  pomocy  innych  osób,  a  rodzina  takiej  pomocy  nie  może
zapewnić.
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2.12 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
        dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, klientów GOPS 
        na terenie miasta i gminy Skarszewy w ilości 840 godzin, w  okresie od 1 stycznia 2016
       roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.



2.18 Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z zaburzeniami  psychicznymi
świadczonych  przez  Wykonawcę  na  terenie  miasta  i gminy  Skarszewy  będzie
obejmował  następujące  czynności,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  polityki
społecznej z  dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych:

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

a)  kształtowanie  umiejętności  zaspokajania  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, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w
tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

–  dbałość o higienę i wygląd,
–  utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy

oraz ze społecznością lokalną,
–  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
–  korzystanie z usług różnych instytucji,

b)  interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
–  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne,

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
–  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
–  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest

osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
–  kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
–  współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,

niepełnosprawnej,
c)  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
–  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
–  w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d)  wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
–  w  szukaniu  informacji  o  pracy,  pomoc  w  znalezieniu  zatrudnienia  lub

alternatywnego  zajęcia,  w  szczególności  uczestnictwo  w  zajęciach  warsztatów
terapii  zajęciowej,  zakładach  aktywności  zawodowej,  środowiskowych  domach
samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

–  w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
–  w  przygotowaniu  do  rozmowy  z  pracodawcą,  wspieranie  i  asystowanie  w

kontaktach z pracodawcą,
–  w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e)  pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
–  nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
–  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
–  zwiększanie  umiejętności  gospodarowania  własnym  budżetem  oraz

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

a)  pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b)  uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c)  pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
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d)  pilnowanie  przyjmowania  leków  oraz  obserwowanie  ewentualnych  skutków
ubocznych ich stosowania,

e)  w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zmiana  opatrunków,  pomoc  w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a
także w utrzymaniu higieny,

f)  pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g)  pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3)   rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
      nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  
      zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 581).  

a)  zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,

b)  współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego  zmierzającego  do  wielostronnej  aktywizacji  osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług;

 4)   pomoc mieszkaniowa, w tym:
a)  w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b)  w  organizacji  drobnych  remontów,  adaptacji,  napraw,  likwidacji  barier

architektonicznych,
c)  kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami 
     i gospodarzem domu;

  5)   zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć  
        rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, 
        jeżeli  nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7
        ustawy z dnia 19  sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
       poz. 535, z późn. zm.4)).

Indywidualny  zakres  świadczeń,  liczba  godzin,  pora  dnia  oraz  okres  świadczenia
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będzie
wynikał  z  ustaleń  dokonanych  pomiędzy  pracownikiem  socjalnym,  klientem
i Wykonawcą.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zlecenia  dodatkowych,  nie
wymienionych w pkt. 2.18 czynności, w zależności od specyficznych potrzeb klienta.

2.19 Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wykonawca
będzie  zobowiązany  świadczyć  w  miejscu,  ilości  i okresie  wskazanym  w  zleceniu
dostarczonym Wykonawcy przez Zamawiającego.

2.20 Jeżeli Wykonawca będzie świadczył u klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w  Skarszewach  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi w ilości i/lub okresie  innym niż wskazany w decyzji  administracyjnej
wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach nie
otrzyma za te specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia.

2.21  Zamawiający  wnosi,  aby  Wykonawca  w  składanej  ofercie  na  wybrany  zakres
przedmiotu zamówienia podał ceny roboczogodziny świadczonych usług 

         z podziałem na: 
    
         a) dni robocze (poniedziałek – piątek ) cena brutto za 1h realizowanych usług,

         b) dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta ) cena brutto za 1h 
             realizowanych usług.
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2.22 Wykonawca, z którym Zamawiający zawrze umowę na świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , będzie zobowiązany do
wykonywania  przedmiotu  Zamówienia  ze szczególną  starannością,  zapewniając
racjonalne wykorzystanie środków technicznych i pracowników oraz dbałość o mienie
klientów.

         
         Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, aby osoby realizujące czynności 
         w ramach przedmiotu umowy zostały zatrudnione na umowę zlecenie w ramach

jednej  umowy obejmującej  cały  zakres  wykonywanych obowiązków i  zgłoszenie
Zleceniobiorcy do obowiązkowych ubezpieczeń.

         W umowach cywilno-prawnych ze Zleceniobiorcą należy ustalić wyższą stawkę za
roboczogodzinę  świadczenia  pracy  u  klienta  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy
(sobota, niedziela i święta).

Szczegółowe zapisy są zawarte w projekcie umowy. 

2.22 W  każdej  chwili,  Zamawiający  będzie  miał  prawo  skontrolować  jakość  i  poziom
świadczonych przez Wykonawcę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

         z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku stwierdzenia, iż są one wykonywane
w sposób  nienależyty,  Wykonawca  będzie  miał  obowiązek  poprawienia  jakości
świadczonych  usług  pod  rygorem  zastosowania  ze  strony  Zamawiającego  kar
finansowych określonych w projekcie umowy i/lub rozwiązania z Wykonawcą umowy
na ich świadczenie.

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  CZĘŚĆ I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

3.1 Zgodnie  z  art.  22  Ustawy,  o udzielenie  Zamówienia  może ubiegać  się  Wykonawca,
który spełnia poniższe warunki tj.:

2.6.1 posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena  spełnienia  warunku  odbędzie  się  na  podstawie  oświadczenia
„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, 

                    Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki  
                    udziału w postępowaniu.

                    (Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ).

2.6.2 posiadania wiedzy i doświadczenia.

                     Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie wykazu 

„Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
również  wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich
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trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie”

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat  przed  upływem terminu składania  ofert,  a  jeśli  okres  działalności  jest
krótszy  -  w tym okresie,  wykonał  (wykonuje)  należycie  co  najmniej  dwa
zamówienia  odpowiadające  swoim  rodzajem,  usługom  stanowiącym
przedmiot  zamówienia  tj.  usługi  świadczenia  usług  opiekuńczych  o
wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda.

                       (Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do SIWZ).

2.6.3 dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.

                      Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie „wykazu osób,  które będą
                      uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
                      za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
                      zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
                      zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
                      informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”.

                      Osoby bezpośrednio świadczące usługi opiekuńcze muszą:
                      - posiadać wykształcenie minimum podstawowe,
                      - posiadać kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych ( przygotowanie
                        zawodowe np. ukończone szkolenie, kursy mogą być to szkolenia i kursy 
                        wewnętrzne, zorganizowane przez Wykonawcę),
                      - posiadać minimum roczny staż jako osoba świadcząca usługi opiekuńcze
                    

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

Dysponuje/będzie  dysponował  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia,  posiadającymi  doświadczenie,  wykształcenie  i  kwalifikacje
zawodowe  odpowiednie  do  stanowisk,  jakie  zostaną  im  powierzone:  w
wykazie wykaże,  iż  dysponuje minimum 18 osobami spełniającymi w/w
wymagania. 

(Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SIWZ)

2.6.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełnienia  warunku odbędzie się na podstawie opłaconej  polisy,  a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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Warunek  zostanie  spełniony,  gdy  Wykonawca  udokumentuje,  posiadanie
opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej  działalności  na  kwotę  nie  niższą  niż  80.000,00  zł
(osiemdziesiąttysięcyzłotych 00/100).

2.7  Spełnienie  warunków  udziału  w  postępowaniu  Zamawiający  oceniał  będzie  w
systemie zero jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia.

Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana,  na  podstawie
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na wiedzę,  doświadczenie,  potencjał  techniczny,  osoby zdolne do wykonania zamówienia,
zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
zamówienia,  będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,  iż  będzie dysponował tymi
zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.. 

(Wzór wykazu określa załącznik nr 2A do SIWZ).
 

CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
                      DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

 
    3.3  Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca,  
           który spełnia warunki dotyczące:

          3.3.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 
                  lub   czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena  spełnienia  warunku  odbędzie  się  na  podstawie  oświadczenia
„Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”, 

                    Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca oświadczy, iż spełnia warunki  
                    udziału w postępowaniu.

                    (Wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do SIWZ).

         3.3.2  posiadania wiedzy i doświadczenia.

                        Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie wykazu

„Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych
również  wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich
trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o
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dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie”

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
3 lat  przed  upływem terminu składania  ofert,  a  jeśli  okres  działalności  jest
krótszy  -  w tym okresie,  wykonał  (wykonuje)  należycie  co  najmniej  dwa
zamówienia  odpowiadające  swoim  rodzajem,  usługom  stanowiącym
przedmiot  zamówienia  tj.  usługi  świadczenia  specjalistycznych  usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o wartości minimum
30.000,00 zł brutto każda.

                       (Wzór wykazu określa załącznik nr 4A do SIWZ).

3.3.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
          zdolnymi do wykonania zamówienia.

                      Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie „wykazu osób,  które będą
                      uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
                      za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
                      zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
                      zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
                      informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami”.
                    

Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

Dysponuje/będzie  dysponował  osobami  zdolnymi  do  wykonania
zamówienia,  posiadającymi  doświadczenie,  wykształcenie  i  kwalifikacje
zawodowe  odpowiednie  do  stanowisk,  jakie  zostaną  im  powierzone:  w
wykazie,  iż  dysponuje  minimum 2  osobami posiadającymi  kwalifikacje
wymagane  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  POLITYKI
SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz.
1598 z późn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

(Wzór wykazu określa załącznik nr 5A do SIWZ),

(Wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do SIWZ)

3.3.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie opłaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Warunek  zostanie  spełniony,  gdy  Wykonawca  udokumentuje,  posiadanie
opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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prowadzonej  działalności  na  kwotę  nie  niższą  niż  80.000,00  zł
(osiemdziesiąttysięcyzłotych 00/100).

    

3.4. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceniał będzie w systemie
zero jedynkowym, tzn. spełnia lub nie spełnia.

Ocena  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostanie  dokonana,  na  podstawie
złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na wiedzę,  doświadczenie,  potencjał  techniczny,  osoby zdolne do wykonania zamówienia,
zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
zamówienia,  będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu,  iż  będzie dysponował tymi
zasobami  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  w  szczególności  przedstawiając  w  tym  celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. 
(Wzór wykazu określa załącznik nr 2A do SIWZ).

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

4.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami w niej określonymi.

4.2 Każdy  z  Wykonawców  może  złożyć  tylko  jedną  ofertę  na  całość  przedmiotu
zamówienia lub na jedną z części tj. I lub II a jej treść musi pod każdym względem
odpowiadać treści SIWZ.

4.3 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty,  niezależnie od wyniku Postępowania.  Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada  za  koszty poniesione  przez  Wykonawców w związku  z  przygotowaniem
i złożeniem  ofert.  Wykonawcy  zobowiązują  się  nie  wnosić  jakichkolwiek  roszczeń
z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 PZP.

4.4 Ofertę  należy  sporządzić  w  języku  polskim,  na  maszynie  do  pisania,  komputerze
lub inną  trwałą  i  czytelną  techniką.  Zamawiający  dopuszcza  ręczne,  czytelne
wypełnienie  formularzy  załączników  określonych  w  SIWZ.  Ewentualne  poprawki
w tekście  oferty  powinny  być  naniesione  w  czytelny  sposób  i  parafowane  przez
Wykonawcę lub Osoby Uprawnione.

4.5 Wykonawca  składa  dokumenty  w  formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej
za zgodność  z oryginałem  przez  Wykonawcę.  Wykonawca  poświadcza  kserokopie
czytelnym podpisem (imię i nazwisko) za zgodność z oryginałem w następujący sposób:
Za  zgodność  z  oryginałem,  Zgodne  z  oryginałem,  Potwierdzam  za  zgodność
z oryginałem … stron lub inny podobnie sformułowany sposób.

4.6 Wykonawca składa dokumenty z własnoręcznym czytelnym podpisem lub czytelnym
podpisem  osoby  do  tego  upoważnionej,  tzn.  osoby  upoważnionej  do  składania
oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy  i  zaciągania  zobowiązań  o  wartości
odpowiadającej cenie złożonej oferty. 

13



Zamawiający przypomina, że właściwy sposób reprezentacji Wykonawcy, tzn. kto
jest  uprawomocniony  do  jego  reprezentowania,  jest  określone  w:  odpisie
z     właściwego  rejestru,  zaświadczeniu  o  wpisie  do  ewidencji  działalności
gospodarczej,  umowie  spółki  cywilnej  lub  umowie  konsorcjum  (w  przypadku
Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia)
lub     pełnomocnictwie udzielonym na podstawie Kodeksu cywilnego.

4.7 Ponadto  w  przypadku  osoby  (osób)  działającej  w  imieniu  Wykonawcy  w  oparciu
o odrębnie udzielone pełnomocnictwo, w ofercie należy złożyć:  oryginał dokumentu
potwierdzającego  udzielenie  tego  pełnomocnictwa  lub  jego  notarialnie
potwierdzoną  kopię  lub  kopię  potwierdzoną  za  zgodność  z  oryginałem  przez
udzielającego pełnomocnictwa lub przez upoważnionego pracownika Wykonawcy.

4.8 Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie,  ustanawiają  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu  i  zawarcia  umowy w sprawie  zamówienia  publicznego  (art. 23  ust.  2
PZP).

4.9 W przypadku, gdy upełnomocnienie osoby (osób) działającej w imieniu Wykonawcy
wynika  z treści  umowy  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,
w ofercie  należy  złożyć  oryginał  umowy lub  jej  notarialnie  potwierdzoną  kopię  za
zgodność z oryginałem przez wszystkie strony tej  umowy lub przez upoważnionego
pracownika.

Oświadczenie  składane  w  trakcie  Postępowania  przez  pełnomocnika
Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie,  o spełnieniu warunków
udziału  w Postępowaniu  (załącznik  nr  2  do  SIWZ),  jest  równoznaczne  ze
złożeniem  tego  oświadczenia  przez  wszystkich  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie Zamówienia.

W  innym  przypadku  każdy  z  Wykonawców  spośród  Wykonawców  wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa  w/w oświadczenie.
Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o  zamówienie  składają  dokumenty w taki
sposób,  aby  przy  łącznej  ich  ocenie  zostały  spełnione  warunki  określone  w
rozdziale 3 na podstawie art. 22 ust. 1 PZP.
Na  Wykonawcy  ciąży  obowiązek  wykazania  w  ofercie,  że  osoba  (osoby)
składająca/ce  ofertę w imieniu Wykonawcy jest/są do tego uprawniona/e.

Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia,  każdy  z  Wykonawców  składa
odrębnie.

4.10 Dokumenty w językach obcych składa  się  wraz  z  tłumaczeniem ich  treści  na  język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.11 Informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  Wykonawcy,  powinny  zostać
przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny
ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji
Postępowania oraz ich ujawnienia na zasadach określonych w Ustawie. Wykonawca, nie
później  niż  w  terminie  składania  oferty  musi  wykazać,  że  zastrzeżone  informacje
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.
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4.12 Zamawiający  zaleca  aby  Wykonawca  wszystkie  strony  oferty  trwale  zabezpieczył
w sposób uniemożliwiający zmianę jej zawartości.

4.13 Złożenie  informacji  nieprawdziwych,  mających  wpływ  na  wynik  prowadzonego
Postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu zgodnie
z art. 24 ust. 2 pkt. 3 PZP.

4.14 Zamawiający:

4.14.1 dopuszcza składanie ofert częściowych,

4.14.2 nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie dopuszcza możliwości zawarcia 
                    umowy ramowej.

4.14.3  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

4.14.4 nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.

5. DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

5.1 Wykonawca przystępując do przetargu, składa następujące dokumenty:

5.1.1 Formularz „Oferta”. (Formularz oferty określa zał. Nr 1 do SIWZ).

5.1.2 Oświadczenie „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu”.
(Wzór oświadczenia określa zał. Nr 2 do SIWZ).

5.1.3 Oświadczenie  „Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia”.
(Wzór oświadczenia określa zał. Nr 3 do SIWZ).

5.1.4 Wykaz  „Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub
ciągłych  również  wykonywanych  usług  opiekuńczych/specjalistycznych  usług
opiekuńczych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

           (Wzór wykazu określa zał. Nr 4 do SIWZ),
           (Wzór wykazu określa zał. Nr 4A do SIWZ).

5.1.5 Wykaz  „Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,
wraz z  informacjami na temat  ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia i
wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi osobami 

            (Wzór wykazu określa załącznik nr 5 do SIWZ),
             (Wzór wykazu określa załącznik nr 5A do SIWZ)
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5.1.6 Zaakceptowany Projekt Umowy.
            (Projekt Umowy wraz z załącznikami określa załącznik Nr 6 do SIWZ).

Nie  należy  uzupełniać  Projektu  Umowy  tylko  zaakceptować  jego  treść,
przez zaparafowanie każdej strony umowy wraz z załącznikami i dołączyć
do oferty.

5.1.7 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej działalności.

5.1.8 Oświadczenie „Oświadczenie,  o  dysponowaniu  osobami  posiadającymi
kwalifikacje  wymagane  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  POLITYKI
SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z
późn.  zm.)  w  sprawie  specjalistycznych  usług  opiekuńczych.  Dla  osób  z
zaburzeniami psychicznymi.

            (Wzór oświadczenia określa zał. Nr 7 do SIWZ).

5.1.9 Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.
zm.)  Wykonawca  razem z  ofertą  składa  informację,  że  nie  przynależy  do
grupy  kapitałowej  lub  listę  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy
kapitałowej.

            (Wzór oświadczenia określa zał. Nr 8 do SIWZ).

5.1.10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności  gospodarczej,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed
upływem terminu składania wniosków. 

5.2 W  przypadku,  gdy  oferta  Wykonawcy  nie  będzie  zawierała  któregokolwiek
z wymaganych  dokumentów  lub  którykolwiek  z  dokumentów  będzie  przedstawiony
w niewłaściwej formie, Wykonawca zostanie wykluczony lub oferta zostanie odrzucona,
z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 PZP.

5.3 Zamawiający  zaleca  wykorzystanie  formularzy  doręczonych  przez  Zamawiającego
w toku prowadzonego Postępowania. Dopuszcza się złożenie dokumentów na drukach
sporządzonych przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia
ofert w przypadku, gdy złożone dokumenty (lub dokument) – w wyniku umieszczenia
dodatkowych lub pominięcia  w ich treści  wymaganych informacji  lub sformułowań,
określonych  we  wzorach  doręczonych  przez  Zamawiającego  –  będą  o  treści
uniemożliwiającej jej porównanie.

6. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY

6.1 Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  w  złożonej  ofercie  lub  ją  wycofać,  pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu do składania ofert. Zarówno zmiana
jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zamawiający zaleca aby
powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty zostało złożone w sposób określony
w pkt. 8.2  SIWZ,  z  zapisem na  kopertach  ZMIANA OFERTY lub  WYCOFANIE
OFERTY zamiast OFERTA.
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6.2 W  przypadku  wycofania  oferty  przed  upływem  terminu  do  składania  ofert,  oferta
zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert.

7. SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY

7.1 Cena  oferty  wyrażana  jest  w  złotych  polskich  i  obejmuje  wykonanie  przedmiotu
Zamówienia  na  warunkach  określonych  w  SIWZ.  Cena  oferty  wyrażona  w  postaci
zapisu cyfrowego i zapisu słownego musi być ze sobą zgodna zarówno, co do złotych
jak i groszy polskich.

   
7.2 Wykonawca w ofercie przedstawia cenę wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie z

podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, za
przewidywaną szacunkową liczbę godzin określoną w pkt. 2.3  i 2.14 SIWZ i stawkę za
jedną roboczogodzinę.

         Cena podana przez Wykonawcę nie będzie  podlegała  zmianom przez okres
realizacji zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników.

7.3 Ewentualne  wszelkie  rabaty,  bonifikaty,  promocje,  upusty,  itp.  Wykonawca  nalicza
w taki  sposób,  aby  cena  oferty  (przedstawiona  w  Formularzu  Oferty)  uwzględniała
wszelkie  rabaty,  bonifikaty,  promocje,  upusty,  itp.  Oznacza  to,  że  wszelkie  rabaty,
bonifikaty,  promocje  i  upusty,  itp.,  Wykonawca  uwzględnia  w  trakcie  tworzenia
kalkulacji  cenowej  oferty  poprzez  ich  zastosowanie  w  stosunku  do  stawek
jednostkowych roboczogodzin.

7.4 W odniesieniu do sposobu obliczania ceny ofert,  zamawiający odrzuci ofertę między
innymi w następujących przypadkach:

7.4.1 oferta  będzie  zawierała  rażąco  niską  cenę  w  stosunku  do  przedmiotu
zamówienia,

7.4.2 Wykonawca nie  złożył  wyjaśnień  lub dokonana ocena  wyjaśnień  potwierdza,
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do zamówienia,

7.4.3 oferta  zawierała  będzie  omyłki  rachunkowe  w  obliczeniu  ceny,  których  nie
można poprawić na podstawie art. 87 PZP lub błędy w obliczeniu ceny,

7.4.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się
na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP.

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

8.1 Termin składania  ofert  upływa   17  listopada     2015     r.     o     godz.     10.00.  Oferty złożone
po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. Decydujące znaczenie
dla  oceny  zachowania  powyższego  terminu  ma  data  i  godzina  wpływu  oferty  do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

         Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej.

8.2 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach,
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         ul. Szkolna 9
         83-250 Skarszewy,
         pok. 15 ( I piętro- sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30).

Wskazane jest, aby dokumenty określone przez Zamawiającego złożyć w zamkniętym
opakowaniu z opisem jak poniżej:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 9
83-250 Skarszewy

OFERTA
Znak sprawy: ZP.261.2.2015

Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, dla klientów GOPS

na terenie miasta i gminy Skarszewy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Nie otwierać przed 17 listopada  2015 r. godz. 10.00

8.3 Wykonawca składając ofertę pozostanie nią związany przez okres 30 dni od upływu
terminu do składania ofert.

Złożenie  ofert  jest  jednoznaczne  z  przyjęciem  bez  zastrzeżeń  warunków
określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

8.4 Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej   w
Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy w dniu  17 listopada  2015 r. o godz.
10.30  w pok. nr 14 (I piętro).

8.5 Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 86 ust. 3 PZP).

8.6 Podczas publicznego otwarcia ofert  Zamawiający odczyta zawarte w poszczególnych
ofertach  informacje,  tj.:  nazwę  (firmę)  oraz  adres  Wykonawcy,  cenę  oferty  (łącznie
z podatkiem VAT). Termin wykonania zamówienia i warunki płatności są takie same dla
wszystkich wykonawców. Warunki gwarancji nie występują (art. 86 ust. 4 PZP).

8.7 Wykonawca  nieobecny  na  publicznym  otwarciu  ofert  może  zwrócić  się
do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji z przebiegu otwarcia ofert.

9. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

9.1 9.1 W części niejawnej dla Wykonawcy, Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert
w trzech etapach:

9.1.1 etap I – ocena formalna ofert czyli badanie zgodności ofert z PZP i SIWZ,

9.1.2 etap II – badanie ofert pod względem ich zgodności merytorycznej z warunkami
określonymi w SIWZ,
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9.1.3 etap III – ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty: wybór najkorzystniejszej
oferty w oparciu o kryteria i zasady oceny ofert określone w pkt. 9.3 SIWZ.

9.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści złożonej oferty (art. 87
ust. 1 PZP).

9.3 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
kryterium nr 1: cena –- znaczenie 70%
kryterium nr 2: doświadczenie – znaczenie 30%
P = C + D
Gdzie: 
P – całkowita liczba punktów przyznana ofercie (maksymalnie 100 %),
C- liczba punktów przyznana za kryterium „Cena” (maksymalnie 70 %),
D – liczba punktów przyznana za kryterium „ Doświadczenie Wykonawcy”
( maksymalnie 30%).

Punkty będą liczone według następujących zasad:

Nr kryterium: Sposób obliczenia:
1

cena     Cmin 

C = ----------------- x 100 x 70%

Cbad

gdzie:

C – otrzymane punkty

Cmin- najniższa cena spośród złożonych ofert

 Cbad – cena badanej oferty

Cena – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie ceny brutto za całość danej
części zamówienia podanego w ofercie.
Wykonawca,  który  zaproponuje  najniższą  cenę  otrzyma  70%,  pozostali  Wykonawcy
odpowiednio mniej punktów, według powyższego wzoru.

Nr kryterium: Sposób obliczenia:
2

doświadczenie Dbad

D = ----------------- x 100 x 30%

Dmax

gdzie:

D  –     otrzymane punkty

D bad -  doświadczenie oferty badanej

 D max – doświadczenie oferty z największą liczbą punktów
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Doświadczenie Wykonawcy – punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie 
ilości lat przez jaką Wykonawca świadczył usługi zgodne z przedmiotem zamówienia,
według powyższego wzoru.

Maksymalna liczba punków, w tym kryterium wynosi 30 pkt.
W celu wykazania doświadczenia i oceny ofert Wykonawca zobowiązany jest załączyć
wpis  z  odpowiedniego  rejestru  prowadzonej  działalności  do  oceny  ofert  w  danym
kryterium.
Wykonawca nie może przestawić doświadczenia podmiotu trzeciego, gdyż nie służy to
spełnieniu warunku udziału zgodnie z art. 26 ust. 2b a jedynie ocenie ofert.

9.5. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów 
      w wyniku oceny na podstawie kryteriów oceny określonych w ust. 9.3 niniejszego 
      rozdziału. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi kryteriów, może
      osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

10. KOREKTA OCZYWISTYCH  OMYŁEK PISARSKICH I     OMYŁEK 
RACHUNKOWYCH W     OBLICZENIU CENY

10.1 Zamawiający  poprawia  w  tekście  oferty  oczywiste  omyłki  pisarskie,  omyłki
rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek),
i/lub inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze SIWZ, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP, niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3     dni od
dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi  się  na poprawienie omyłki,  o której
mowa w     art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP.

10.2 Zamawiający za  oczywiste  omyłki  pisarskie  w tekście  oferty  uznaje  niedokładności
przypadkowe.

11. WADIUM

11.1 Zamawiający w niniejszym postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  nie
będzie żądał od Wykonawcy składającego ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 2 PZP.

12. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ORAZ PRZEKAZYWANIE 
OŚWIADCZEŃ I     DOKUMENTÓW

12.1 Osobą  uprawnioną  do  porozumiewania  się  z  Wykonawcami  jest  Barbara  Stobińska
tel. 58 588-24-36, 58 588-06-65, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

         ul. Szkolna 9,83-250 Skarszewy, od poniedziałku do piątku w godz.7.30 do 15.30.

12.2 Wykonawca może zwrócić się  do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie  treści
SIWZ, podając znak sprawy: ZP.261.2.2015, w jeden z następujących sposobów:

12.2.1 pisemnie - drogą pocztową, kurierską na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy
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12.2.2 faksem na nr 0-58 588-24-36, 58 588-06-65, elektronicznie: 
gopsskarszewy@op.pl,

            Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jego 
otrzymania.

12.4 Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na dwa dni przed
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął
do  Zamawiającego  nie  później  niż  do  końca  dnia,  w  którym  upływa  połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub będzie
dotyczyć udzielonych już wyjaśnień,  Zamawiający udzieli  wyjaśnień albo pozostawi
wniosek bez rozpoznania.
Treść zapytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający
zamieszcza  na  stronie  internetowej  oraz  przekaże  Wykonawcom,  którym  przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia.

13. WYNIKI PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

13.1 Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadamia niezwłocznie wszystkich
Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający przekazuje następujące informacje:

13.1.1 nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres
Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej  wyboru, a także nazwy
(firmy)  albo  imiona i  nazwiska,  siedziby albo  miejsca zamieszkania  i  adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom,

13.1.2 o  Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie
faktyczne i prawne,

13.1.3 o  Wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

13.2 Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  do  realizacji  Zamówienia,  zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego o terminie i miejscu zawarcia umowy.

14. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

14.1 Wykonawca przyjmując postanowienia SIWZ przyjmuje także bez zastrzeżeń warunki
umowy.

14.2 Wykonawca,  w  celu  zawarcia  umowy  o  Zamówienie,  zobowiązany  jest  stawić  się
w miejscu  i czasie  określonym  przez  Zamawiającego  w  powiadomieniu  o  wyborze
oferty. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym miejscu i terminie, bez podania
przyczyny, traktowane będzie tak, iż zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
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14.3 Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  Zamówienia  ponoszą  solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 PZP).

15. INFORMACJE NA TEMAT ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

15.1 Zgodnie z art. 147 PZP w postępowaniu niniejszym, Zamawiający nie będzie wymagał
składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1  Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał  interes  w uzyskaniu  zamówienia  oraz  poniósł  lub  może ponieść  szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. Środki ochrony prawnej
wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5.
Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od  niezgodnej  z  przepisami  ustawy  czynności
zamawiającego  podjętej  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  zaniechania
czynności wskazanych w art. 180 ust. 2 PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
terminach określonych w art. 182 Ustawy.

16.2 Wykonawca  może  poinformować Zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy
czynności  podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on
zobowiązany na podstawie Ustawy.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy:

17.1.1 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 
           z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie,

17.1.2 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r.  Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.),

17.1.3 przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w
celu przygotowania oferty.

17.2 Niniejszą  specyfikację  można  pobrać  ze  strony  internetowej  www.skarszewy.pl lub
pobrać  bezpłatnie  w siedzibie  Zamawiającego po uprzednim złożeniu wniosku o jej
wydanie.

18. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz „Oferta”

Załącznik nr 2 – Oświadczenie „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
                              w postępowaniu”
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Załącznik nr 2A -  Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji   
                              niezbędnych zasobów

Załącznik nr 3 – Oświadczenie „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia”.

Załącznik nr 4– „Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
                            również wykonywanych, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
                            opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie ostatnich 
                            trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
                            prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi 
                            zgodne z przedmiotem zamówienia , z których przynajmniej jedna jest 
                            o wartości  najmniej 200.000,00 zł brutto.

Załącznik nr 4A-„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  
                            również wykonywanych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
                            z zaburzeniami psychicznymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
                            terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
                             – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim 
                            rodzajem, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi 
                            świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
                            z zaburzeniami psychicznymi o wartości minimum 100.000,00 zł brutto 
                            każda.

Załącznik nr 5 – „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz
z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i
wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu
wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi osobami”.

Załącznik nr 5A-„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
                              wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
                              i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
                              wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
                              dysponowania tymi osobami”

Załącznik nr 6 – Projekt umowy z załącznikami

Załącznik nr 7 –Oświadczenie  „Oświadczenie  o  dysponowaniu  osobami  posiadającymi
kwalifikacje  wymagane  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA  POLITYKI
SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598
z późn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Załącznik nr 8 - INFORMACJA Z ART. 26 UST. 2D PZP UO tj. o przynależności do grupy
kapitałowej.
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GOPS.PS.261.2.2015

ZAŁĄCZNIK NR 1

…………………………………...
                                       ……….……………,dnia............

…………………..…....................
nazwa i adres Wykonawcy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Szkolna 9
83-250 Skarszewy

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

     ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH  
 USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, DLA KLIENTÓW 
GOPS NA TERENIE MIASTA I GMINY SKARSZEWY*,

     CZĘŚĆ  I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH *,

CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

* uwaga - Wykonawca zaznacza wybrany do realizacji przedmiot zamówienia
                  przez wstawienie znaku X przy wybranej opcji

zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  punkcie  2  SIWZ  „OPIS  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 
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Cześć I 

Usługi  opiekuńcze  (25560 godzin)

 cena  brutto  1  godziny
usług w dni robocze, ..................

zł

słownie:

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

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

 cena  brutto  1  godziny
usług  w  dni  ustawowo
wolne  od  pracy  (sobota,
niedziela i święta)

..................
zł

słownie:

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

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

CENA OFERTY

cena  brutto  1  godz.  usług  w  dni

robocze x  23490  h x cena brutto 1

godziny  usług  w  dni  ustawowo

wolne  (sobota, niedziela i święta) x

2070 h

..................
zł

słownie:

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

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

Cześć II 

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi (  840

godzin )

 cena  brutto  1  godziny
usług w dni robocze, ..................zł

słownie:

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

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

 cena  brutto  1  godziny
usług  w  dni  ustawowo
wolne  od  pracy  (sobota,
niedziela i święta)

..................zł

słownie:

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

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

CENA OFERTY

(cena  brutto  1  godz.  usług  w  dni

robocze  x 790 h  x  cena  brutto  1

godziny  usług  w  dni  ustawowo

wolne (sobota, niedziela i święta) x

50 h 

..................zł

słownie:

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

........................................................................
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2. Oświadczam, że akceptuję termin realizacji zamówienia oraz obowiązywania umowy
od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń
i zobowiązuje  się  do  ścisłego  przestrzegania  warunków  w  niej  określonych  oraz
akceptuję postanowienia zawarte w Projekcie Umowy, w szczególności dotyczące:

3.1 terminu obowiązywania umowy: od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia
2016 roku,

3.2 wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 SIWZ,

4. Oświadczam,  że  uzyskałem  niezbędne  informacje  do  przygotowania  rzetelnej
i kompletnej oferty oraz właściwej realizacji zamówienia.

5. Uważam się  za  związanego  ofertą  przez  okres  30  dni  od  daty  upływu  terminu  do
składania ofert.

6. Zobowiązuje  się  w  przypadku  wyboru  niniejszej  oferty  do  zawarcia  umowy  (na
warunkach określonych w SIWZ, w Projekcie Umowy i złożonej ofercie) w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.     Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia.

8.     Przyjmujemy termin płatności do 14 dni od daty złożenia faktury/rachunku.

9.  Upoważniamy Zamawiającego do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu
sprawdzenie  zaświadczeń,  dokumentów  i  przedłożonych  informacji  do  wyjaśnienia
każdych aspektów naszej oferty.

10.  Oświadczamy,  iż  wszelkie  informacje  zamieszczone  w  ofercie  są  prawdziwe  (za
składanie  nieprawdziwych  informacji  Wykonawca  odpowiada  zgodnie  z  art.  297§1
KK).

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są  oświadczenia 
         i dokumenty (wymienić):

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

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

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

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

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

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

      ...................................................................
  podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
  do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

26



ZAŁĄCZNIK NR 2

…………………………………...
  ……….……………, dnia................... 

…………………..…....................
nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Uprzedzeni o odpowiedzialności z art. 297. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88
poz. 553 z późn. zm.): 

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej  podobną  działalność  gospodarczą  na  podstawie  ustawy  albo  od  organu  lub
instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji,  akredytywy,  dotacji,  subwencji,  potwierdzenia  przez  bank  zobowiązania
wynikającego  z  poręczenia  lub  z  gwarancji  lub  podobnego  świadczenia  pieniężnego  na
określony  cel  gospodarczy,  elektronicznego  instrumentu  płatniczego  lub  zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument  albo  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o  istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

na  podstawie  art.  44  PZP,  Wykonawca,  którego  reprezentuję,  przystępując  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

     ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH  
 USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, DLA KLIENTÓW 
GOPS NA TERENIE MIASTA I GMINY SKARSZEWY*,

     CZĘŚĆ  I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH *,

CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

* uwaga - Wykonawca zaznacza wybrany do realizacji przedmiot zamówienia
                  przez wstawienie znaku X przy wybranej opcji

oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
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1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.   posiadania wiedzy i doświadczenia;

3.  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia;

4.  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy
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ZAŁĄCZNIK NR 2A

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

…………………………………...
                                                     ……….……………, dnia................ 

……………..….............................
nazwa i adres Wykonawcy

L.p. Pełna nazwa podmiotu 
oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby

Adres podmiotu Nr
telefonu/faksu

oraz e-mail

Zobowiązuję/emy się do dyspozycji na 
rzecz ..................................................................................
...................................................................................................................................................

( nazwa wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
( wymienić rodzaj udostępnianych zasobów)
Na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia świadczenie usług: 

     ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH  
 USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, DLA KLIENTÓW 
GOPS NA TERENIE MIASTA I GMINY SKARSZEWY*,

     CZĘŚĆ  I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH *,

CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*
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* uwaga - Wykonawca zaznacza wybrany do realizacji przedmiot zamówienia
                  przez wstawienie znaku X przy wybranej opcji

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

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

.......................................................................................................................................................
(wskazać zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam/y, że ww. zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu 
zamówienia w następujący sposób:
.....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
( wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam/y, że będzie łączył mnie /nas z Wykonawcą następujący 
stosunek:.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
( wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem)

..........................................................., dnia ................................ 2015 r.
miejscowość

...................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania
firmy
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ZAŁĄCZNIK NR 3

…………………………………...
                                                     ……….……………, dnia................ 

……………..….............................
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

Oświadczenie
o braku podstaw do wykluczenia

Uprzedzeni o odpowiedzialności z art. 297. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88
poz. 553 z późn. zm.): 

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej
podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami  publicznymi  -  kredytu,  pożyczki  pieniężnej,  poręczenia,  gwarancji,  akredytywy,  dotacji,
subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego  świadczenia  pieniężnego  na  określony  cel  gospodarczy,  elektronicznego  instrumentu
płatniczego  lub  zamówienia  publicznego,  przedkłada  podrobiony,  przerobiony,  poświadczający
nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego
lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

na  podstawie  art.  24  PZP,  Wykonawca,  którego  reprezentuję,  przystępując  do  udziału  w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

     ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH  
 USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 
MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, DLA KLIENTÓW GOPS NA TERENIE MIASTA 
I GMINY SKARSZEWY*,

     CZĘŚĆ  I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH *,

CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

* uwaga - Wykonawca zaznacza wybrany do realizacji przedmiot zamówienia
                  przez wstawienie znaku X przy wybranej opcji

oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia
na  podstawie  przesłanek  zawartych  w  art.  24  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo
zamówień publicznych (j .t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

31



...................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

ZAŁĄCZNIK NR 4

…………………………………... ……………, dnia.................. .......
…………………..…...............
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

„Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, usług opiekuńczych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
(wykonuje)  należycie  co  najmniej  dwa  zamówienia  odpowiadające  swoim  rodzajem,
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi świadczenia usług opiekuńczych
o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda.

Oświadczam,  że  wykonaliśmy  (wykonujemy)  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem
terminu  do  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,
świadczenie usług opiekuńczych o wartości:

Lp. Nazwa i adres
zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia tj. nazwa zamówienia
oraz wartość zamówienia

minimum 200.000,00 zł brutto każda

Termin
realizacji
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Do wykazu dołączam dowody należytego wykonania usług. Dowodami, o których mowa,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) , są:
1)  poświadczenie,  z tym że  w odniesieniu do nadal  wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie  powinno być wydane nie  wcześniej  niż  na 3
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie  zostały  wcześniej  wykonane,  wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.

...................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz  musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy

33



ZAŁĄCZNIK NR 4 A

…………………………………... ……………, dnia.................. .......
…………………..…...............
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

„Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych,  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem, usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi
świadczenia  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi o wartości minimum 30.000,00 zł brutto każda.

Oświadczam,  że  wykonaliśmy  (wykonujemy)  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem
terminu  do  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o
wartości:

Lp. Nazwa i adres
zamawiającego

Opis przedmiotu zamówienia tj. nazwa zamówienia
oraz wartość zamówienia minimum 30.000,00 zł brutto

każda

Termin
realizacji
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Do wykazu dołączam dowody należytego wykonania usług. Dowodami, o których mowa,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. poz. 231) , są:
1)  poświadczenie,  z tym że  w odniesieniu do nadal  wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych poświadczenie  powinno być wydane nie  wcześniej  niż  na 3
miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu albo ofert;
2) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z
uzasadnionych  przyczyn  o  obiektywnym  charakterze  wykonawca  nie  jest  w  stanie
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie  zostały  wcześniej  wykonane,  wykonawca  nie  ma  obowiązku  przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.

...................................................................
podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz  musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy
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ZAŁĄCZNIK NR 5

…………………………………... ……………, dnia.................. 

.......…………………..…...............
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 

 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – usługi

opiekuńcze”

Lp.
Imię

i nazwisko

( osoby, która
będzie

uczestniczyć
przy realizacji
zamówienia ze

wskazaniem czy
będzie

dysponował n/w
osobą

Wykształcenie

( min.
podstawowe)

Kwalifikacje
zawodowe:

(np. przygoto
wanie

zawodowe,
ukończone
szkolenia,

kursy
dotyczące

przedmiotu
zamówienia)

Doświadczenie
zawodowe:

lata pracy jako
opiekunka -
min. roczny

staż dotyczący
przedmiotu
zamówienia

Podstawa do
dysponowania

osobą (np.
umowa o

pracę, umowa
zlecenie )
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Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust.2b ustawy i będzie polegać na osobach zdolnych 
do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Należy wypełnić załącznik nr 2A do SIWZ.

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że osoby, które zostały wymienione w wykazie ( załącznik nr 5 do SIWZ) posiadają 
wymagane uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

*niepotrzebne skreślić

..........................................., dnia.....................2015 r.
Miejscowość

                    
                     ......................................................... 
                    podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                                                               do reprezentowania Wykonawcy
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy

ZAŁĄCZNIK NR 5A

…………………………………... ……………, dnia.................. .......
…………………..…...............
nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć firmowa)

„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi”

Lp. Imię

i nazwisko

( osoby, która
będzie

uczestniczyć
przy realizacji
zamówienia ze

wskazaniem czy
będzie

dysponował n/w
osobą

Wykształcenie Kwalifikacje
zawodowe:

(np. przygoto
wanie

zawodowe,
ukończone
szkolenia,

kursy
dotyczące

przedmiotu
zamówienia)

Doświadczenie
zawodowe:

Podstawa do
dysponowania

osobą (np.
umowa o

pracę, umowa
zlecenie )
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.

Uwaga:
W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 26 ust.2b ustawy i będzie polegać na osobach zdolnych 
do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Należy wypełnić załącznik nr 2A do SIWZ.

*niepotrzebne skreślić

..........................................., dnia.....................2015 r.
Miejscowość

                     ......................................................... 
                    podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                                                              do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla Wykonawcy:
Formularz musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

Załącznik nr 6 – projekt umowy

GOPS.PS.262...... 2015

UMOWA NR GOPS.PS.262......2015
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Zawarta w dniu ................. roku w Skarszewach pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 
83-250 Skarszewy, NIP 592-19-40-108, reprezentowanym przez: 
Monikę Stolińską – Dyrektor 

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.................................................................................................................. 
z siedzibą ................. NIP ....................................................................................................... 
reprezentowaną  przez:
............................................... - .........................................
zwaną dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1.W  związku  z  wyborem  oferty  wykonawcy  w  wyniku  postępowania  o  udzielenie
zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 39  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz.  907 ze zm.), Zamawiający zleca,  a Wykonawca przyjmuje do realizacji  Świadczenie
usług  opiekuńczych,  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, dla klientów GOPS na terenie miasta i gminy
Skarszewy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku. 

Szacunkowa liczba godzin usług w okresie objętym zamówieniem (umową) tj. w okresie od

dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wynosi:

1) 25560 godzin -  usług opiekuńczych,

       -  w dni robocze (szacunkowo do realizacji 23490 h),
       -  w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) szacunkowo do realizacji 2070 h

2) 840 godzin - specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

      z zaburzeniami psychicznymi.,

  -  w dni robocze (szacunkowo do realizacji 790 h),
  -  w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) szacunkowo do realizacji

50 h

Szacunkowa  liczba osób, na rzecz których Wykonawca świadczyć będzie usługi objęte

niniejszym zamówieniem wynosi: 

1) średnio w skali miesiąca 55 osób - usługi opiekuńcze, 

2) średnio w skali miesiąca 3 osoby - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

     z zaburzeniami psychicznymi.

 2. Zamawiający  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin usług opiekuńczych 

     i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trakcie  
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     trwania umowy w zależności od zapotrzebowania czy rzeczywistych potrzeb

    Zamawiającego.

     W takim wypadku ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozostają bez zmian.

3.  Szczegółowy zakres usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

    z zaburzeniami psychicznymi określają odpowiednio Załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej

    umowy.

§ 2

1)Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  wszystkich  obowiązków

wchodzących w zakres zleconych usług, zgodnie z niniejszym zamówieniem oraz 

z umową zawartą z Zamawiającym.

  2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za staranność w wyborze osób, przy pomocy

których  będzie świadczył usługi objęte niniejszym zamówieniem oraz do zachowania

odpowiedniej  jakości,  prawidłowości  i  terminowości  wykonywanych   przez  nie

czynności i obowiązków w powyższym zakresie.

       3) Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące czynności w ramach umowy są/będą  

           zatrudnione  na podstawie umowy zlecenia w ramach jednej umowy obejmującej cały

zakres wykonywanych obowiązków i zgłoszone przez Zleceniobiorcę do 

obowiązkowych ubezpieczeń.

         W umowach cywilno-prawnych ze Zleceniobiorcą należy ustalić wyższą stawkę za

roboczogodzinę  świadczenia  pracy  u  klienta  w  dni  ustawowo  wolne  od  pracy

(sobota, niedziela i święta).

      4) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu kopie umów o pracę 

( potwierdzone  za zgodność z oryginałem) zawartych  z wszystkimi osobami, przy

pomocy , których będzie realizował umowę, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej

umowy, a także każdorazowo   w   przypadku zmiany osób wykonujących czynności 

w ramach umowy – kopie zawartych  umów zlecenia z tymi osobami w terminie 7 dni

od dokonania przedmiotowej zmiany.

       5) Wykonawca  zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej zgodnie z ustawą 

        z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t. j. Dz. U. z 2015, poz.182 ze zm.) oraz    

        ustawy  o ochronie danych osobowych  (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 1182 ze zm.)

      6)  Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu rozliczenia za każdy 

                miesiąc świadczonych  usług, do 5 dnia następnego miesiąca, w formie rachunku/faktury 
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              wraz z załącznikami:

               - szczegółowe miesięczne rozliczenie usług zawierające (załącznik nr 4):

a) imienny wykaz osób, którym świadczono usługi,

b) miesięczną liczbę godzin usług faktycznie wykonanych,

c) wykaz osób, u których usługi nie były świadczone zgodnie ze zleceniem, z 

podaniem  przyczyn  uniemożliwiających  realizację  usług w pełnym zakresie 

(załącznik nr 5).

          7) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników 

              w  związku z wykonywaniem usług.

§ 3

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji umowy przez Wykonawcę, w tym:

- kontroli merytorycznej, obejmującej kontrolę zgodności świadczonych usług 

z warunkami umowy w miejscu świadczenia usług, na rzecz których świadczone są usługi

objęte niniejszym zamówieniem,

-  kontroli dokumentów Wykonawcy w powyższym  zakresie.                                              

2) Zamawiającemu przysługuje prawo do:

a)  bezpośrednich  kontaktów  z  osobami,  przy  pomocy  których  Wykonawca  świadczy

usługi objęte zamówieniem oraz prawo przekazywania tym pracownikom uwag 

i spostrzeżeń dotyczących prawidłowości świadczonych usług,

     b) występowania do Wykonawcy o zmianę osoby świadczącej usługi.

      Zamawiający wskaże Wykonawcy osoby uprawnione do korzystania z usług opiekuńczych 

i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych  

niniejszym zamówieniem, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, na podstawie 

zlecenia.

Zamawiający  przyjmuje, że jedna godzina usług równa się 60 minutom. Czas jednej godziny 

wykonywania  usług nie obejmuje dojścia lub dojazdu do klienta ani powrotu po wykonanej 

usłudze.

4)  W wyjątkowych i  nagłych wypadkach dopuszcza się  możliwość ustnego (telefonicznego)

zlecenia usług przez Zamawiającego, jak też możliwość ustnego poinformowania Wykonawcy 

o przerwaniu świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z  zaburzeniami  psychicznymi  w  odniesieniu  do  poszczególnych  osób  -  wskazanych  przez

Zamawiającego, co wymaga bezzwłocznego potwierdzenia pisemnym zleceniem lub informacją

Zamawiającego z doręczeniem Wykonawcy.

5) Zamawiający zobowiązany jest do przekazania należności wynikających z zakresu prac oraz
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stawek godzinowych na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od złożenia rachunku/faktury wraz 

z wymaganymi załącznikami.

6) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi objęte niniejszą umową za pośrednictwem

osób spełniających warunki określone w pkt. 8 SIWZ.

7)  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  staranność  wyboru  osób  oraz  prawidłowość

wykonywanych przez nie czynności i obowiązków w związku ze świadczeniem usług będących

przedmiotem niniejszej umowy.

§ 4

1. W związku z zapewnieniem i bezpieczeństwem wykonania niniejszej umowy przez

Wykonawcę,  Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  dane  osobowe  osób

korzystających  z  usług  w  niezbędnym  zakresie,  w  formie  pisemnej.  Wykonawca

zobowiązany  jest  niezwłocznie  informować  Zamawiającego  o  każdej  zmianie

życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej z usług, która mogłaby mieć wpływ na ich

realizację.

2. Wykonawca  zobowiązany jest do kontaktów z właściwym pracownikiem socjalnym

Zamawiającego celem omówienia realizacji indywidualnych usług.

§ 5

       1. Za wykonanie umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w następującej   

           wysokości:

     Cześć I 

Usługi  opiekuńcze - 25560 godzin tj.

      -  w dni robocze (szacunkowo do realizacji 23490 h),
      -  w dni wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) szacunkowo do realizacji 2070 h.

 cena  brutto  1  godziny
usług w dni robocze, ..................

zł

słownie:

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

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

 cena  brutto  1  godziny
usług  w  dni  ustawowo
wolne  od  pracy  (sobota,
niedziela i święta) 

..................
zł

słownie:

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

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

CENA OFERTY

cena  brutto  1  godz.  usługi  w  dni

robocze x  23490 h x cena brutto 1

..................
zł

słownie:

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

........................................................................
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godziny  usług  w  dni  ustawowo

wolne (sobota, niedziela i święta)  x

2070 h

Cześć II 

Specjalistyczne  usługi  opiekuńcze dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  –  840

godzin tj.

  -  w dni robocze (szacunkowo do realizacji 790 h),
  -  w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) szacunkowo do realizacji

50h

 cena  brutto  1  godziny
usług w dni robocze, ..................zł

słownie:

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

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

 cena  brutto  1  godziny
usług  w  dni  ustawowo
wolne  od  pracy  (sobota,
niedziela i święta)

..................zł

słownie:

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

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

CENA OFERTY

(cena  brutto  1  godz.  usługi  w dni

robocze  x 790 h  x  cena  brutto  1

godziny  usług  w  dni  ustawowo

wolne (sobota, niedziela i święta) x

50 h 

..................zł

słownie:

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

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

1. Wypłata wynagrodzenia następuje z dołu w okresach miesięcznych za każdy miesiąc, na

podstawie  rachunku/faktury  wystawionego/wystawionej  przez  Wykonawcę  po

wcześniejszym  potwierdzeniu  i  zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  wykonania

świadczeń objętych umową.

2. Wypłata wynagrodzenia za okres miesiąca następuje przelewem  na konto Wykonawcy

wskazane  w  rachunku/fakturze,  w  terminie  14  dni  od  daty  przyjęcia  przez

Zamawiającego poprawnie wystawionego dokumentu.

3. Za datę zapłaty wynagrodzenia ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego

poleceniem przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy.
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§ 6

Wartość umowy stanowi  kwota stanowiąca iloczyn określonej w umowie ceny brutto za
jedną godzinę usług opiekuńczych wykonywanych w dni robocze i  ilości  godzin tych
usług przypadających na okres zawarcia niniejszej umowy, ceny brutto za jedną godzinę
usług opiekuńczych wykonywanych w dni ustawowo wolne od pracy  (sobota, niedziela 
i święta) i ilości godzin tych usług przypadających na okres zawarcia niniejszej umowy
oraz  określonej  w  umowie  ceny  brutto  za  jedną  godzinę  specjalistycznych  usług
opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w dni robocze i
ilości  godzin  tych  usług  przypadających  na  okres  zawarcia  niniejszej  umowy,  ceny
brutto za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wykonywanych w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela 
i święta) i ilości godzin tych usług przypadających na okres zawarcia niniejszej umowy
tj.................................................................................................................................................zł

słownie:.........................................................................................................................................

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od

powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

 gdy zwłoka w wykonywaniu obowiązków, o których mowa w § 2 pkt..4 nie będzie

zgodna z terminem,

 stwierdzenia uchybień dotyczących standardu usług, 

 naruszenia terminu i liczby godzin usług.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, postanowieniami umowy, oraz z zachowaniem należytej staranności 

i poszanowaniu godności osób objętych usługami.

3. W przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy,

Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10  %  wartości

umowy określonej w § 6.

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  kar  umownych  z  wynagrodzenia

Wykonawcy.

§ 9
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       1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ochronę poufności i bezpieczeństwa  

           danych osobowych osób objętych usługami.

        2. Wykonawca zobowiąże pisemnie osoby wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy

           do zachowania tajemnicy służbowej wobec informacji i danych osobowych 

           pozyskanych w trakcie realizacji umowy.

3.W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i

wyłącznie  w  zakresie  niezbędnym dla  wykonania  przez  Wykonawcę  takich  obowiązków,

Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych przez

Zamawiającego,  na  podstawie  odrębnej  umowy,  która  określi  w  szczególności  zakres

przetwarzania  oraz  wykaz  zbiorów,  jakie  Zamawiający  powierza  Wykonawcy  do

przetwarzania.*

* -  Wzór umowy dot.  przetwarzania  danych osobowych stanowi załącznik  nr 6   do

niniejszej umowy i jest jej integralną częścią. 

4.Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem dopełnienia

przez  Zamawiającego  wymogów  określonych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Spraw

Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  dokumentacji

przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim

powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych

osobowych ( Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 

5.Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39

ustawy o  ochronie  danych  osobowych  (t..j.  z  2014  r.  Dz.  U.  Nr  1182  ze  zm.)  oraz  w

Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w

sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i

organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do

przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

§ 10

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem

nieważności.

2. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy

Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, przepisy ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

społecznej (t.j. Dz. U. z 2015, poz.163 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
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2004 r.  Prawo zamówień publicznych.(  t.  j.  Dz.  U.  z  2013 poz.907 ze zm. )  oraz

przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z

2014 r. poz. 1182 ze zm.).

3. Spory  powstałe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane  przez  Sąd

właściwy miejscowo dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dla każdej ze stron.

5. Integralnymi częściami umowy są:

    -  specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

    -   oferta Wykonawcy.

   ZAMAWIAJĄCY                      WYKONAWCA

Załącznik nr 1 
do umowy

              SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH OBEJMUJE:

                      

2.6 Zakres usług opiekuńczych świadczonych przez Wykonawcę na terenie miasta i gminy
Skarszewy będzie obejmował następujące czynności:
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           robienie zakupów,
           utrzymywanie w czystości pomieszczeń klienta tj. zajmowanych przez niego 

                          pomieszczeń oraz sprzętu codziennego użytku w tym urządzeń sanitarnych,
          przygotowywanie posiłków,
 przynoszenie obiadów z baru, stołówki,
 pranie rzeczy klienta,
 załatwianie spraw urzędowych w tym opłacanie rachunków itp.,
 czytanie prasy i książek,
 pisanie listów,
 odwożenie bielizny do punktów pralniczych,
 przynoszenie opału i palenie w piecu,
 mycie okien u klienta minimum dwa razy w roku,
 spacery z klientem,
 realizacja recept,
 utrzymywanie kontaktów z rodziną klienta,
 słanie łóżka,
 prowadzenie  zeszytu  wydatków  i  rozliczanie  się  z  klientem z  wydawanych

pieniędzy,
 toaleta poranna,
 dbanie o toaletę przeciwodleżynową, zapobieganie odparzeniom,
 mycie głowy – również w łóżku,
 zmiana bielizny pościelowej dwa razy w miesiącu lub częściej w zależności 

od potrzeb,
 iniekcja z insuliny,
 zmiana pozycji ciała,
 podawanie leków,
 mierzenie temperatury ciała, tętna, ciśnienia,
 wzywanie, zamawianie wizyt lekarza,
 dbanie o higienę paznokci kończyn dolnych i górnych,
 zakładanie kompresów i okładów,
 zmiana opatrunków,
 pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 wykonywanie lewatywy przeczyszczającej i leczniczej, irygacji,
 stawianie baniek suchych,
 uruchamianie klienta (gimnastyka),
 gimnastyka oddechowa,
 przygotowywanie posiłków z zastosowaniem diet,
 karmienie chorego,
 masaż klasyczny,
 zajęcia profilaktyczno-usprawniające,
 zakładanie i zmiana pielucho majtek,
 zmiana bielizny i ubieranie klienta.

   ......................................................... 
   podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)
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                                                              do reprezentowania Wykonawcy

  
Załącznik  Nr 2 
  do umowy

      2.18. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
świadczonych  przez  Wykonawcę  na  terenie  miasta  i gminy  Skarszewy  będzie
obejmował  następujące  czynności,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  polityki
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społecznej z  dnia  22  września  2005  r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych:

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

a)  kształtowanie  umiejętności  zaspokajania  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, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w
tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu,

–  dbałość o higienę i wygląd,
–  utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy

oraz ze społecznością lokalną,
–  wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
–  korzystanie z usług różnych instytucji,

b)  interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
–  pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne,

interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
–  ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,
–  doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest

osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
–  kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,
–  współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,

niepełnosprawnej,
c)  pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
–  w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
–  w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

d)  wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
–  w  szukaniu  informacji  o  pracy,  pomoc  w  znalezieniu  zatrudnienia  lub

alternatywnego  zajęcia,  w  szczególności  uczestnictwo  w  zajęciach  warsztatów
terapii  zajęciowej,  zakładach  aktywności  zawodowej,  środowiskowych  domach
samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

–  w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
–  w  przygotowaniu  do  rozmowy  z  pracodawcą,  wspieranie  i  asystowanie  w

kontaktach z pracodawcą,
–  w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

e)  pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
–  nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
–  pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
–  zwiększanie  umiejętności  gospodarowania  własnym  budżetem  oraz

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

a)  pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b)  uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
c)  pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d)  pilnowanie  przyjmowania  leków  oraz  obserwowanie  ewentualnych  skutków

ubocznych ich stosowania,
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e)  w szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  zmiana  opatrunków,  pomoc  w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a
także w utrzymaniu higieny,

f)  pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g)  pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3)   rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie 
      nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  
      zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 581).  

a)  zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,

b)  współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego  zmierzającego  do  wielostronnej  aktywizacji  osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług;

 4)   pomoc mieszkaniowa, w tym:
a)  w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b)  w  organizacji  drobnych  remontów,  adaptacji,  napraw,  likwidacji  barier

architektonicznych,
c)  kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami 
     i gospodarzem domu;

  5)   zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć  
        rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, 
        jeżeli  nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7
        ustawy z dnia 19  sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
       poz. 535, z późn. zm.4)).

   ......................................................... 
  podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                             do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 
do umowy
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Skarszewy, dnia .................
GOPS.PS.4325............

            Wykonawca

ZLECENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH/SPECJALISTYCZNYCH USŁUG
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

dot. umowy nr GOPS.PS.262......... z dnia .........................

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Skarszewach  zgłasza/zmienia  usługi
opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi*
zgodnie z danymi zawartymi w poniższej tabeli. 

Lp.
Okres
od - do

Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Ilość dni
usług

świadczonych
w tygodniu

(poniedziałek-
piątek)

Ilość godzin
dziennie

w tygodniu
(poniedziałek-

piątek)

Ilość dni
usług

świadczonych
w dni ustawowo
wolne od pracy

(sobota, niedziela
i święta)

Ilość godzin
dziennie

w dni ustawowo
wolne od pracy

(sobota, niedziela
i święta)

1.

2.

3.

*wybrać realizowany zakres usług

Zamawiający
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.......................................
( pieczątka Wykonawcy)

                                               Załącznik nr 4 
                                               do umowy

Rozliczenie realizacji usług opiekuńczych /specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi * w miesiącu .................................. 2016 roku

LP Na

zwi

sko

 i

imi

ę

Ilo

ść

dni

m-

ca /

iloś

ć

fak

tyc

zni

e

zre

aliz

ow

an

ych

usł

ug

Ogółem

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 1

5

16 17 18 19 20 2

2

23 24 25 26 29 30 31

1.

2.

3.

4.
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Skarszewy, dnia .......................    

                                                                             ......................................................... 
                                                                           podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić                                                                                                                                                    
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Załącznik nr 5
do umowy 

                                             

.......................................
( pieczątka Wykonawcy)

Wykaz osób, u których w miesiącu ...................... 2016 roku usługi opiekuńcze/ 
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi* nie były 
świadczone zgodnie z zleceniem.

Lp. Imię i nazwisko Okres
od-do

Przyczyna

Skarszewy, dnia .......................    

  

                    ......................................................... 
                    podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 6
                                                                                            do umowy - projekt

UMOWA

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w dniu ……………………….. 2015 roku w Skarszewach pomiędzy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………reprezentowanym przez:
…………………………………………………
Zwanym dalej „Powierzającym”

a
……………………. , z siedzibą w ……………………………….
wpisaną  do  rejestru   w   Sądzie  Rejonowym  ………………………………….   Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem …………………………. ,
reprezentowanym przez:
………………………………….
zwanym dalej „Przyjmującym”

Wspólnie zwanymi „Stronami”.

Niniejsza  umowa  stanowi  następstwo  umowy  z  dnia   ………….  2015  r.  dotyczącej
świadczenia usług opiekuńczych/specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi…………………………….

§ 1

Dla potrzeb niniejszej umowy przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych
sformułowań:
1) „ Ustawa” – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2014 r.
Dz. U. Nr 1182 ze zm.) „Rozporządzenie” – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania  danych
osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny  odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz. 1024);
3) „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu art. 6 ustawy;
4) „Przetwarzanie danych osobowych” – wszelkie operacje w rozumieniu art. 7 pkt. 2 Ustawy
i wykonywane przez Przetwarzającego na powierzonych danych osobowych.

§ 2

1.Powierzający zebrał dane osobowe do zbioru danych, na podstawie ustaw i przepisów
wykonawczych związanych z jego działalnością statutową i zakresem zadań powierzanych do
wykonania.
2.Powierzający  gwarantuje,  że  zapisy  danych  osobowych  w  zbiorze  danych  zawierają
wyłącznie dane osobowe osób, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1-3 i pkt. 5 Ustawy oraz
art. 27 ust. 2 pkt. 2 Ustawy.
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3.Powierzający  jest  nadal  „administratorem  danych"  w  odniesieniu  do  powierzonych
Przetwarzającemu danych osobowych, zgodnie z niniejsza Umową.
4.Przetwarzający  jest  „innym  podmiotem"  w  rozumieniu  art.  31  ust.  1  Ustawy  z
uwzględnieniem  całości  obowiązków  Przetwarzającego  wynikających  z  Ustawy,  w
szczególności zapisów art. 31 ust. 3 Ustawy.
5.Powierzający  zobowiązuje  się,  że  podczas  realizacji  niniejszej  Umowy  będzie  ściśle
współpracować z Przetwarzającym w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych,
w szczególności zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Przetwarzającego o wszelkich
okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na zgodność z prawem przetwarzania
danych osobowych przez Przetwarzającego.

§ 3

Przetwarzający zobowiązuje się przestrzegać tajemnicy przekazanych danych osobowych, o
której mowa jest w art. 39 ust. 2 Ustawy, nie przetwarzać ich w sposób inny niż określony
Umową, w szczególności nie udostępniać otrzymanych danych osobowych osobom trzecim.

§ 4

Zakres i cel powierzenia przetwarzania danych

1.Powierzający  działając  na  podstawie  art.  31  ust.  1  Ustawy  powierza  Przyjmującemu
przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  zbiorze  Ewidencja  klientów  pomocy
społecznej, w imieniu i na rzecz Powierzającego, a Przyjmujący powierzenie przetwarzania
danych osobowych przyjmuje, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
2.Celem powierzenia przetwarzania danych przez Przyjmującego jest prawidłowa realizacja
usługi świadczenia usług opiekuńczych zgodnie z zawartą przez Strony umową.

§ 5

Zabezpieczenie przetwarzanych danych

1.Przyjmujący zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające powierzone do przetwarzania
dane osobowe, o których mowa w art. 36 - 39 Ustawy, a w szczególności zobowiązuje się do:
            1) do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych  danych  osobowych,  w  tym  do  zabezpieczenia  danych  przed  ich
udostępnieniem  osobom  nieupoważnionym,  zabraniem  przez  osobę  nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
             2) dopuszczenia do obsługi służącego do przetwarzania powierzonych danych
osobowych systemu informatycznego oraz wchodzących w jego skład urządzeń wyłącznie
osób posiadających wydane przez niego upoważnienie;
            3) zapewnienia kontroli osobowej i technicznej nad prawidłowością przetwarzania
powierzonych danych osobowych;
           4) prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych
zachowały  je  w  tajemnicy,  również  po  zakończeniu  realizacji  niniejszej  umowy,  między
innymi  poprzez  poinformowanie  ich  o  prawnych  konsekwencjach  naruszenia  poufności
danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych;
           5) prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych
osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych
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danych,  w tym Politykę  Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję  Zarządzania
Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
2.Przetwarzający  zobowiązany  jest  zapewnić,  aby  urządzenia  i  systemy  informatyczne
służące  do  przetwarzania  powierzonych  mu  danych  były  zgodne  z  wymogami
Rozporządzenia.
3.Powierzający jest uprawniony do kontrolowania Przyjmującego w zakresie przetwarzania
powierzonych  danych  osobowych,  co  do  zgodności  z  powszechnie  obowiązującymi
przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
4.Przyjmujący  zobowiązuje  się  zastosować  zalecenia  dotyczące  poprawy  jakości
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez Powierzającego.
5.W przypadku wygaśnięcia umowy, Przyjmujący zobowiązany jest do zwrotu lub trwałego
usunięcia  powierzonych  mu  danych  osobowych  według  wskazania  Powierzającego  oraz
zniszczenia wszelkich kopii tych danych będących w posiadaniu Przyjmującego. Przyjmujący
zobowiązuje  się  także  podjąć  stosowne  działania  w  celu  wyeliminowania  możliwości
dalszego przetwarzania danych powierzonych przez osoby nieuprawnione.
6.Powierzający  zobowiązuje  Przetwarzającego  do  natychmiastowego  powiadomienia
Powierzającego  o  stwierdzeniu  próby  lub  faktu  naruszenia  poufności  danych  osobowych
przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze 
Stron.
                                  

       

POWIERZAJĄCY                       PRZYJMUJĄCY         
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ZAŁĄCZNIK NR 7

…………………………………... ……….……………, dnia 
…………………..…
nazwa i adres Wykonawcy

Oświadczenie
o dysponowaniu osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane

ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września
2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w sprawie specjalistycznych usług

opiekuńczych
Uprzedzeni o odpowiedzialności z art. 297. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88
poz. 553 z późn. zm.): 

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej  podobną  działalność  gospodarczą  na  podstawie  ustawy  albo  od  organu  lub
instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji,  akredytywy,  dotacji,  subwencji,  potwierdzenia  przez  bank  zobowiązania
wynikającego  z  poręczenia  lub  z  gwarancji  lub  podobnego  świadczenia  pieniężnego  na
określony  cel  gospodarczy,  elektronicznego  instrumentu  płatniczego  lub  zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument  albo  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o  istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na:

ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
DLA KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

   W SKARSZEWACH W OKRESIE OD 01 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA
2016 ROKU 

oświadcza,  że  dysponuje  osobami  posiadającymi  kwalifikacje  wymagane
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r.
(Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  189  poz.  1598  z  późn.  zm.)  w  sprawie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych.

                    ......................................................... 
                    podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 8
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…………………………………... ……….……………, dnia 
…………………..…
nazwa i adres Wykonawcy

Informacja
o przynależności do grupy kapitałowej

Uprzedzeni o odpowiedzialności z art. 297. § 1. Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88
poz. 553 z późn. zm.): 

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej  podobną  działalność  gospodarczą  na  podstawie  ustawy  albo  od  organu  lub
instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia,
gwarancji,  akredytywy,  dotacji,  subwencji,  potwierdzenia  przez  bank  zobowiązania
wynikającego  z  poręczenia  lub  z  gwarancji  lub  podobnego  świadczenia  pieniężnego  na
określony  cel  gospodarczy,  elektronicznego  instrumentu  płatniczego  lub  zamówienia
publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny
dokument  albo  nierzetelne,  pisemne  oświadczenie  dotyczące  okoliczności  o  istotnym
znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub
zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

na podstawie art. 26 ust. 2d PZP, Wykonawca, którego reprezentuję, przystępując do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

     ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH  
 USŁUG  OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI 
PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA, DLA KLIENTÓW 
GOPS NA TERENIE MIASTA I GMINY SKARSZEWY*,

     CZĘŚĆ  I -  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH *,

CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 
OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB  Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI*

* uwaga - Wykonawca zaznacza wybrany do realizacji przedmiot zamówienia
                  przez wstawienie znaku X przy wybranej opcji

Oświadcza, że:

należy/nie należy* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 5) 

W przypadku  przynależności  do  grupy  kapitałowej  należy  załączyć  do  oferty  listę
podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy kapitałowej.
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*niepotrzebne skreślić

                    ......................................................... 
                    podpis osoby (osób) uprawnionej (ych)

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy
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