Ogłoszenie nr 357664 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Sochaczew: „Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1 stycznia 2017roku do 31 grudnia2017 roku.
Etap I do 30.06.2017roku”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami
grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, krajowy numer
identyfikacyjny 528106700000, ul. Aleja 600-Lecia 90, 96500 Sochaczew, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 0-46 8631481, e-mail mops_sochaczew@poczta.onet.pl, faks 0-46 8631484.
Adres strony internetowej (URL): www.mops.sochaczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.mops.sochaczew.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
MOP Sochaczew, al. 600 lecia 90, 96-500 Sochaczew
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
tak
Inny sposób:
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług opiekuńczych dla
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1
stycznia 2017roku do 31 grudnia2017 roku. Etap I do 30.06.2017roku”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta w okresie od 1
stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017roku - usługi opiekuńcze średnio około 2 100*) godzin
miesięcznie *) Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia
wskazanych ilości ZAKRES USŁUG: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
a w szczególności: 1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki (
zmywanie naczyń, mycie okien, mycie podłóg, wynoszenie śmieci, zakup artykułów
spożywczych, hig.- sanit. i innych stosownie do potrzeb, przygotowanie posiłków z
uwzględnieniem diety w tym zapewnienie gorącego posiłku, pranie odzieży, bielizny
pościelowej itp.) 2) opiekę higieniczną, a w szczególności: mycie, kąpiel osoby wymagającej
opieki, przesłanie łóżka, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zaleconą przez lekarza
pielęgnację, a w szczególności: zapobieganie powstawaniu odparzeń i odleżyn, podawanie
przepisanych przez lekarza leków, 3) w razie potrzeby udzielanie pierwszej pomocy
przedmedycznej w przypadkach nagłych i zagrażających życiu podopiecznego 4) w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w szczególności: pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. (1) Wykonywanie
zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na
terenie miasta Sochaczewa , w dni powszednie, z zastrzeżeniem, iż w szczególnie trudnych
sytuacjach zdrowotnych ustalenia wywiadu środowiskowego powinny być poparte
zaświadczeniem lekarskim, Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w
niedziele i święta. (2) Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie
przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania
klienta. (3) Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą
realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. (4)
Oferowana cena winna być podana cyfrowo i słownie. (5) Dane osobowe klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewieskierowanych do świadczenia im usług
opiekuńczych będą przekazywane Wykonawcy na podstawie umowy powierzenia danych
osobowych (załącznik nr 3 do SIWZ) zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych. Osoby świadczące usługi opiekuńcze zobowiązane będą do: 1.
wykonywania czynności opiekuńczych z należytą starannością, 2. wspomagania osoby
korzystającej z usług, 3. dbałości o dobro osoby korzystającej z usług w tym jej
bezpieczeństwo oraz jej mienie, 4. rzetelnego i terminowego rozliczania się z powierzonych
przez osobę korzystającą z usług środków pieniężnych z przeznaczeniem np. na dokonywanie
zakupów i płatności, 5. uwzględniania woli osoby korzystającej z usług w zakresie sposobu
wykonywania konkretnych czynności opiekuńczych jeśli nie koliduje ona z ogólnie przyjętymi
normami i obecnymi standardami życia, 6. współpracy z pracownikiem socjalnym i
pielęgniarką środowiskową przy wykonywaniu czynności na rzecz osoby korzystającej z
usług, 7. rzetelnego i terminowego dokumentowania wykonanych usług, 8. ustawicznego
podnoszenia wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych. Osoby przewidziane do
świadczenia usług opiekuńczych muszą posiadać: 1. ukończone szkolenie z zakresu udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzone przez osoby wskazane do prowadzenia
tego typu szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2013 poz. 757 ze zmianami), 2. udokumentowaną roczną praktykę w
świadczeniu usług opiekuńczych (6) Osoby świadczące usługi opiekuńcze winny posiadać
dokument potwierdzający prawo do świadczenia usług w imieniu Wykonawcy (np.
identyfikator zawierający co najmniej: imię i nazwisko osoby świadczącej usługi, jej zdjęcie,

adres Wykonawcy, pieczęć Wykonawcy z podpisem osoby wydającej identyfikator).
Wykonawca winien zapewnić niezbędny sprzęt do świadczenia specjalistycznych usług
opiekuńczych. (7) Wykonawca zapewnia osobom wykonującym usługę odpowiedni instruktaż
wykonywania usługi, przekazuje niezwłocznie wytyczne dotyczące jakości realizowanych
usług zgłaszane w trakcie realizacji usługi przez Zamawiającego oraz zapewnia niezbędne
środki ochrony osobistej (np. jednorazowe rękawiczki ochronne, maseczki, odzież), o ile w
danym przypadku będą potrzebne. (8) W przypadku zmiany przepisów prawa, określających
wymagania w zakresie przygotowania zawodowego osób wykonujących usługi w imieniu
Wykonawcy, wymaganego przy świadczeniu usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić świadczenie tych usług przez kadrę spełniającą
zmienione wymogi. (9) Za działania osób wykonujących usługi na zlecenie Wykonawcy,
Wykonawca odpowiada jak za działania własne. (10) Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia bieżącego prawidłowego świadczenia usług przez podległe mu osoby oraz
samokontroli prawidłowości wykonywania usług u klientów Zamawiającego. W tym celu
wykonawca winien opracować system wewnętrznej kontroli realizacji zamówienia. Procedura
powyższa winna zawierać rozwiązania umożliwiające Wykonawcy bieżący monitoring
świadczonych usług. Wykonawca powinien przedstawić narzędzia przy pomocy których
będzie dokonywał kontroli i samokontroli świadczenia usług. W sytuacji powtarzających się
skarg na danego opiekuna, Zamawiający będzie mógł żądać po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego i uznania zasadności skarg, odsunięcia danego opiekuna od
świadczenia usług na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie
(11) Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji umowy dokonywanie przez Wykonawcę
zmian w wykazie osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania
przez te osoby warunków określonych w SIWZ. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany
będzie każdorazowo do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie (faksem,
emailem, pisemnie). (12) Wykonawca lub Opiekun są zobowiązani niezwłocznie do
poinformowania właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania Klienta Koordynatora ds. usług
opiekuńczych lub wskazanego w umowie pracownika Zamawiającego pisemnej (doręczenie
osobiste, przesłane faksem lub mailem ), najpóźniej w terminie 3 dni o: a) śmierci Klienta, b)
wyjeździe Klienta poza miejsce świadczenia Usługi, c) pobycie Klienta w szpitalu, d) braku
kontaktu z Klientem lub braku współpracy z Klientem, e) zmianie w stanie zdrowia klienta
lub pogorszeniu się jego stanu zdrowia, f) zaistnieniu innych okoliczności, wskutek których
świadczenie usług klientowi nie jest konieczne lub możliwe. (13) Ze względu na charakter
świadczonych usług wykonawcy powinni brać pod uwagę możliwość wystąpienia skarg i
wniosków ze strony niektórych klientów w przypadku zmiany dotychczasowych opiekunek i
w razie ich wystąpienia powinni dokładać wszelkich starań w celu złagodzenia sytuacji. (14)
Przy rozpoczęciu realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca, w porozumieniu z
Zamawiającym, dołoży wszelkich starań, aby przejęcie opieki nad klientami od
dotychczasowego wykonawcy usług, odbyło się w spokojnej i komfortowej dla klientów
atmosferze.
II.5) Główny kod CPV: 85311100-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 30/06/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 235 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem
wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wykaz
usług wykonywanych,a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 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 określających czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w sposób należyty, w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, usługi w ilości nie mniejszej niż 28 000,00 godzin na
rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonali w ostatnim
roku przed upływem terminu składania ofert prace stanowiące przedmiot przetargu w ilości
co najmniej 20 000,00 godzin
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Wykonawca złoży zawarte w ofercie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania - wg załącznika nr 1 do SIWZ celu wykazania braku podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i
5 ustawy Pzp należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania,
złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3) zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca złoży zawarte w ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu- wg załącznika nr 1 do SIWZ 3. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie
zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć wwyznaczonym przez
Zamawiającego terminie dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 235 000,00 zł
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Wykonawca złoży zawarte w ofercie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
odnośnie oferowanych usług- wg załącznika nr 1 do SIWZ 4.W celu oceny spełnienia przez
wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie
zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie wykaz usług wykonywanych,a w przypadku świadczeń okresowych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy
te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Za Wykonawcę, który posiada
niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w sposób
należyty, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, usługi w ilości nie
mniejszej niż 28 000,00 godzin na rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie: wykonali w ostatnim roku przed upływem terminu składania ofert prace stanowiące
przedmiot przetargu w ilości co najmniej 20 000,00 godzin
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Koncepcja wykonania usług , która będzie oceniana dla kryterium jakości
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
45
termin patności
20
jakość
35
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/12/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 11/01/2017 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

