SO.261.1.8.2019.MZ
Nr w rejestrze zamówień publicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługę społeczną o wartości nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie”
Zatwierdzam:

…............................................
(podpis Kierownika Zamawiającego)

Częstochowa, dn. 13.12.2019 r.
1. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów, o których mowa w Dziale II, rozdział
6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138 o ustawy
Pzp, o wartości poniżej 750 000 euro.
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie usług opiekuńczych (kod CPV: 85000000-9) w miejscu zamieszkania klienta,
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019.1690 art. 1,
z późn. zm.).
2.2 Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych
potrzeb osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy
osób drugich, jak również osób posiadających rodzinę, która z przyczyn obiektywnych nie jest
w stanie takiej pomocy im zapewnić.
2.3 Zamówienie obejmuje realizację przedmiotu zamówienia na terenie Gminy Miasta Częstochowy
w maksymalnym wymiarze 135 320 godzin w czasie trwania umowy.
2.4 Usługi opiekuńcze świadczone są przez 7 dni w tygodniu, nie krócej niż od 7:00 do 20:00.
2.5 Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług, należy rozumieć
wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług u wskazanych podopiecznych (czas ten nie
obejmuje np. czasu niezbędnego na przemieszczanie się osoby świadczącej usługi od jednego
podopiecznego do drugiego, jeśli osoba ta świadczy usługi u kilku podopiecznych w ciągu
jednego dnia).
2.6 Zamawiający informuje, że wyżej podany przewidywany wymiar godzin jest wymiarem
maksymalnym. Zamawiający dopuszcza zatem możliwość zmniejszenia przewidywanego
wymiaru godzin świadczonych usług, co nie będzie stanowiło podstawy do odstąpienia
od zawartej umowy oraz wnoszenia roszczeń ze strony Wykonawcy.

Sekcja Organizacyjna
tel. 34 368 32 75
przetargi@mops.czestochowa.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa
tel. 34 372 42 00, fax 34 372 42 50
mops@czestochowa.um.gov.pl

www.mops.czestochowa.pl

2.7 Wykonawca, celem zapewnienia należytego świadczenia usług, przez cały okres realizacji
zamówienia, zobowiązuje się do:
1) dysponowania co najmniej 50 osobami (dalej opiekunami), z których każda musi spełniać
wszystkie wymogi określone w Rozdziale 6 punkt 2 niniejszego ogłoszenia;
2) zatrudnienia nie mniej niż dwóch osób, których zakres odpowiedzialności obejmuje
koordynację wdrożenia i wykonania zleconych przez Zamawiającego usług opiekuńczych
u wskazanych osób oraz bieżący kontakt z Zamawiającym w sprawach związanych
z przyznawaniem i świadczeniem zleconych usług, zwanych dalej koordynatorami.
2.8 Każda osoba realizująca usługi nie może przekroczyć wieku emerytalnego przez cały okres
obowiązywania umowy. Natomiast w przypadku przekroczenia wieku emerytalnego w trakcie
trwania umowy, osoby powinny posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność
do wykonywania pracy w charakterze opiekunki.
2.9 Osoby świadczące usługi obowiązane są posiadać predyspozycje fizyczne i psychiczne do pracy
z ludźmi starszymi bądź chorymi i nie powinny obarczać podopiecznych swoimi problemami.
Winny zachować tajemnicę służbową w zakresie informacji uzyskanych na temat podopiecznego.
2.10 Opiekunowie realizujący usługi opiekuńcze zobowiązani będą do wykonywania w miejscu
zamieszkania podopiecznego następujących czynności:
1) pielęgnacyjnych;
2) opiekuńczych;
3) gospodarczych.
2.11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w tym zakres usług opiekuńczych oraz warunki
realizacji) określa Zarządzenie nr 63/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie z dnia 19.09.2011 r., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Zindywidualizowany zakres usług dla każdej osoby nimi objętej każdorazowo zostanie dołączony
przez Zamawiającego jako załącznik do wydanej decyzji administracyjnej przyznającej
świadczenie i przekazany w ramach zawartej umowy z wybranym Wykonawcą.
2.12 Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia wysokiej jakości usług opiekuńczych, zgodnie
z treścią Zarządzenie nr 63/11 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie z dnia 19.09.2011 r.
2.13 Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzoru i kontroli nad realizacją usług opiekuńczych oraz
pozostałych zobowiązań wynikających z umowy. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany
do prowadzenia stosownej dokumentacji określonej w umowie, a także do udostępniania
Zamawiającemu bądź osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkiej dokumentacji
pozwalającej na stwierdzenie prawidłowości realizacji umowy.
2.14 Wykonawca zobowiązany będzie do dysponowania na terenie Gminy Miasta Częstochowy
lokalem na potrzeby przede wszystkim koordynacji, rozliczania i kontaktu w sprawach
świadczonych usług. Wskazany lokal powinien posiadać bezpośredni numer telefonu, dostęp
do poczty elektronicznej oraz być dostępny dla interesantów przynajmniej w godz. 8-15 w dni
robocze.
3. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA
3.1 Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu
zamówienia zatrudnionych było na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) co najmniej
2 osoby bezrobotne na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2019.1482
t.j. z późn. zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych
do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy
określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3.2 Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
1) zatrudnienia, co najmniej 2 osób bezrobotnych, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w ust. 1
– w terminie nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia realizacji usługi;
2) przedłożenia Zamawiającemu dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia,
w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędów pracy, odpisu
skierowania osoby bezrobotnej przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz
potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę z bezrobotnym – w terminie
do 21 dni od daty rozpoczęcia realizacji usługi.
3.3 Wszystkie dokumenty dostarczone przez Wykonawcę winny być zanonimizowane w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych (tj. bez adresów, numerów PESEL pracowników,
a w przypadku kopii umów o pracę – także bez kwoty wynagrodzenia).
3.4 Zatrudnienie osób bezrobotnych, według zasad określonych w ust. 1 musi trwać do końca
realizacji przedmiotu umowy.
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3.5 W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę
lub wygaśnięcia stosunku pracy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce
innego bezrobotnego w terminie do 21 dni kalendarzowych od ustania stosunku pracy. W takim
przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty związane z procedurą
zatrudnienia, w szczególności zgłoszenie ofert pracy przedstawione powiatowemu urzędowi
pracy, odpisy skierowań osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy oraz
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę z bezrobotnym w terminie
do 21 dni kalendarzowych od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez
bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia.
3.6 Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących
zatrudnienia wymaganej liczby osób bezrobotnych na każdym etapie realizacji umowy. Na
żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt
zatrudniania ww. osób i przedłożyć dokumenty, o które wnioskuje Zamawiający.
3.7 W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany, przy
realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób bezrobotnych, Wykonawca
będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej
we wzorze umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej
nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy
będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia
na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa
przyjęcia pracy przez skierowane osoby.
3.8 Jeżeli niezatrudnienie osób bezrobotnych w określonym przez Zamawiającego terminie,
nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiający może zwolnić
Wykonawcę z obowiązku spełnienia powyższego wymogu.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r.
5. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy Podwykonawcom.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą, że:
1) wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, trwające nieprzerwanie
co najmniej 12 kolejnych miesięcy o łącznej wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
2) dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia co najmniej 50 opiekunami,
z których każdy posiada praktykę w świadczeniu usług opiekuńczych w wymiarze nie niższym
niż 80 godzin (w tym wolontarystyczna), odbytą w jednostkach świadczących usługi opiekuńcze
w środowisku zamieszkania lub w ośrodkach wsparcia dla osób starszych i osób
z niepełnosprawnościami, domu pomocy społecznej, rodzinnym domu pomocy, hospicjum.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

dokonana

na

podstawie

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY
Lp.

WYMAGANY DOKUMENT/OŚWIADCZENIE

1

Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

2

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia – lub wskazanie przez Wykonawcę adresu
internetowego ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww.
dokument może pobrać

3

Podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3)

4

Podpisane oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US (załącznik nr 4)

5

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (załącznik nr 5)
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6

Referencje potwierdzające należyte wykonanie usług wykazanych w załączniku nr 5

7

Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz
podstawy do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 6

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
wykonawców, dokumenty, o których mowa w poz. nr 2 – 4, składa każdy z nich.
8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Ustala się, że Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
9.1 Zainteresowanych prosimy o składanie ofert drogą elektroniczną w formie skanu z widocznym
podpisem (format JPG, PDF) na adres: przetargi@mops.czestochowa.pl lub pisemnie –
w siedzibie Zamawiającego (ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa,
Kancelaria – parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2019 r., do godz. 11:00.
9.2 Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie zostaną rozpatrzone.
9.3 Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych
do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
10.1 Cenę podaną w ofercie należy ustalić w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku.
10.2 Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie
koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania
przedmiotu zamówienia (w tym koszty zabezpieczenia odzieży ochronnej i rękawiczek
jednorazowych, koszty związane z przejazdem opiekunów świadczących usługi opiekuńcze
miejscami wykonywania tych czynności) i uwzględnić wszystkie czynności związane
z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu zamówienia.
10.3 Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie ceny za 1 godzinę świadczenia usług
opiekuńczych. Ilość godzin świadczenia usług opiekuńczych wskazana w tabeli zawartej
w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) stanowi planowane ilości,
na podstawie których należy obliczyć wartość oferty – cenę oferty. Wykonawca kalkulując stawki
roboczogodziny musi uwzględnić wzrost minimalnej stawki godzinowej, jaki jest planowany
w 2020 r.
10.4 Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez cały okres trwania umowy.
10.5 W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca
ponosił będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe
zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania
zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
11. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY:
11.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium
i wagą:
Kryterium oceny oferty

Waga kryterium (%)

1

Cena (C)

60 %

2

Potencjał kadrowy Wykonawcy

30 %

3

Doświadczenie Wykonawcy

10 %

11.2 Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyżej kryteria oraz ich wagę.
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi
kryteriów, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
11.3 Kryterium I – cena. Liczba punktów jaką można uzyskać w tym kryterium, zostanie obliczona
według następującego wzoru:
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x 60 pkt

– cena brutto oferty najtańszej
– cena brutto oferty ocenianej

11.4 Kryterium II – potencjał kadrowy Wykonawcy
W ww. kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym ofertom, w których Wykonawca
skieruje do realizacji zamówienia więcej niż 50 opiekunów. Maksymalna ilość punktów, która
może być przyznana Wykonawcy w ww. kryterium wynosi 30. Punkty w powyższym kryterium
zostaną przyznane w sposób wynikający z poniższej tabeli:
Elementy podlegające ocenie:

Zasady przyznawania punktacji:
0 punktów w przypadku spełnienia
minimalnych warunków dotyczących łącznej
liczby opiekunów, wskazanej w Rozdziale 6,
punkt 2 niniejszego ogłoszenia

10 punktów w przypadku dysponowania
większą liczbą opiekunów w przedziale 1 –
10 %, niż minimalna wymagana liczba
Potencjał kadrowy Wykonawcy – ocenie będzie łączna wskazana w Rozdziale 6, punkt 2
podlegać, czy Wykonawca dysponuje personelem niniejszego ogłoszenia
wykonującym bezpośrednio usługi opiekuńcze 20 punktów w przypadku dysponowania
w sposób zapewniający stałość, elastyczność większą liczbą opiekunów w przedziale 11 –
i adekwatność świadczonych usług.
20 %, niż minimalna wymagana liczba
łączna wskazana w Rozdziale 6, punkt 2
niniejszego ogłoszenia
30 punktów w przypadku dysponowania
większą liczbą opiekunów, tj. więcej niż
20 % od minimalnej wymaganej liczby
łącznej, wskazanej w Rozdziale 6, punkt 2
niniejszego ogłoszenia
Uwaga: liczba podlegająca ocenie oceniana jest w zaokrągleniu do pełnych jednostek w górę.
11.5 Kryterium III – doświadczenie Wykonawcy
W ww. kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tym ofertom, w których Wykonawca
wykaże większą niż minimalna wartość doświadczenia (min. 150 000,00 pln brutto) wskazanego
w Rozdziale 6, punkt 1 niniejszego ogłoszenia. Maksymalna ilość punktów, która może być
przyznana Wykonawcy w ww. kryterium wynosi 10. Punkty w powyższym kryterium zostaną
przyznane w sposób wynikający z poniższej tabeli:
Elementy podlegające ocenie:

Zasady przyznawania punktacji:

Doświadczenie Wykonawcy – ocenie będzie
podlegać, czy Wykonawca posiada doświadczenie
w realizacji usług opiekuńczych w wymiarze
większym, niż minimalny poziom określony
w Rozdziale 6, punkt 1 niniejszego ogłoszenia

0 punktów w przypadku wykazania
minimalnego doświadczenia Wykonawcy,
wskazanego w Rozdziale 6, punkt 1
niniejszego ogłoszenia
2 punktów w przypadku wykazania 200 300 % wartości minimalnego doświadczenia
Wykonawcy, wskazanego w Rozdziale 6,
punkt 1 niniejszego ogłoszenia
5 punktów w przypadku wykazania 301 –
400 % wartości minimalnego doświadczenia
Wykonawcy, wskazanego w Rozdziale 6,
punkt 1 niniejszego ogłoszenia
10 punktów w przypadku wykazania więcej
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niż
400
%
wartości
minimalnego
doświadczenia Wykonawcy, wskazanego
w Rozdziale 6, punkt 1 niniejszego
ogłoszenia

11.6 Za ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia uznana zostanie oferta, której zostanie
przyznana najwyższa ilość punktów (P) na podstawie ww. kryteriów.
11.7 W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi, że dwie
lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11.8 Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
12.
12.1
12.2
12.3
12.4

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną
pisemnie zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższą
informację na swojej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

13. OSOBY DO KONTAKTU
Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Pan Michał Zieliński, tel. (34) 372 42 26, e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl
14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY, WZÓR UMOWY
14.1 Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszego ogłoszenia.
14.2 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
15.1 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
15.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
15.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15.4 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający niezwłocznie
zamieszcza na stronie internetowej.
15.5 Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia zostaną
zawiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty.
15.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) dokonania oceny ofert przed badaniem, a następnie wezwania tylko Wykonawcy, którego
oferta została oceniona najwyżej, w celu uzupełnienia braków w ofercie lub złożenia
wyjaśnień do treści oferty. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej,
nie spełni warunków udziału w postępowaniu lub uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
wezwie do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień ofertę Wykonawcy, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;
2) negocjowania ceny oferty, jeżeli w wyznaczonym terminie wpłynie tylko jedna ważna
i niepodlegająca odrzuceniu oferta.
16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
16.1 Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
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2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.2 O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1)
ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert;
2)
złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.
17. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:
17.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Częstochowie, jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie z siedzibą w Częstochowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
17.2 Z administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
mops@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
17.3 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wyznaczył inspektora
ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.
17.4 Pani/Pana dane osobowe (wykonawcy/zleceniobiorcy) będą przetwarzane w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, a w przypadku wyboru złożonej przez Panią/Pana oferty jako
najkorzystniejszej, także w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. B i C RODO.
17.5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie
do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.2019.1429 t.j.).
17.6 ani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku wyboru złożonej przez
Panią/Pana oferty jako najkorzystniejszej, Pani/Pana dane będą przechowywane w celach
archiwalnych, przez okres 10 lat licząc od następnego roku po zakończeniu umowy, zgodnie
obowiązującym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt.
17.7 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem złożenia oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie złożonej
przez Panią/Pana oferty bez rozpatrzenia.
17.8 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia
ich przetwarzania.
17.9 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych, które są niezgodne
z przepisami prawa (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
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Niniejsza specyfikacja zawiera 8 stron oraz 7 załączników:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
• Załącznik nr 2 – Zakres usług opiekuńczych (Zarządzenie nr 63/11 Dyrektora MOPS
w Częstochowie)
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
• Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niezaleganiu wobec ZUS i US,
• Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług,
• Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,
• Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
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