Nr w rejestrze zamówień publicznych: SO.261.1.2.2021.MZ

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia
nieprzekraczającej progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r.
-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) –dalej ustawa Pzp.

NAZWA ZAMÓWIENIA:
„Zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta
Częstochowy w schronisku z usługami opiekuńczymi”
RODZAJ ZAMÓWIENIA: usługi
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie
Tel. kontaktowy: (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250.
Godziny urzędowania:
• poniedziałki, środy, czwartki w godz. 730 – 1530
• wtorki w godz. 730 – 1600
• piątki w godz. 730 – 1500
Adres poczty elektronicznej: przetargi@mops.czestochowa.pl
Adres strony internetowej na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://mops.bip.czestochowa.pl/?app=przetargi
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą)
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mops_czestochowa

Zatwierdził

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

Częstochowa, dn. 14.10.2021 r.

Sekcja Organizacyjna
tel. 34 372 42 38
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

ROZDZIAŁ I – TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie
o zamówieniu ofertę mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzania negocjacji – art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r., poz. 2019,
z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp” w związku z art. 359 ustawy Prawo zamówień publicznych
na usługę społeczną.
2. Postępowanie prowadzone jest wg przepisów właściwych dla zamówienia klasycznego.
3. Na Specyfikację Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, składa się niniejszy dokument wraz
ze wszystkimi załącznikami.
4. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza od równowartości kwoty 750 000 euro,
nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130.000 złotych.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
ROZDZIAŁ II - OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powody niedokonania podziału zamówienia
na części: Zamawiający, po przeanalizowaniu zakresu oraz wielkości zamówienia, a także
Wykonawców którzy biorą udział w tego rodzaju zamówieniach uznał iż, podział zamówienia groziłby
nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, a potrzeba
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Przedmiot zamówienia stanowi
całość i wskazane jest, aby wykonywał go jeden Wykonawca.
ROZDZIAŁ III – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH
Zamawiający nie dopuszcza ani nie wymaga składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ IV – WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE OSÓB,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ V – INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 214 UST. 1 PKT 7 JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH
ZAMÓWIEŃ
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
i 8 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ VI – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO ZAKRES
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki społecznej dla średniomiesięcznie
maksymalnie 48 bezdomnych osób dorosłych (ok. 40 mężczyzn i 8 kobiet) przebywających
na terenie miasta Częstochowy, polegających na zapewnieniu całodobowego schronienia
osobom bezdomnym przebywającym na terenie miasta Częstochowy w schronisku z usługami
opiekuńczymi.
2. Nazwy i kody opisujące przedmiot zamówienia (CPV): 85311000-2 Usługi opieki społecznej
obejmujące miejsca noclegowe.
3. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości
planowanych osób. Zamawiający zapłaci za faktycznie skierowaną i przebywającą liczbę osób.
4. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które
ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki
innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają usług w zakresie
świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład
pielęgnacyjno-opiekuńczy. Schronisko zapewnia tymczasowe schronienie wraz z usługami
opiekuńczymi oraz w miarę możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności
życiowej.
5. Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie lokal, w którym będzie świadczona usługa.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wskazanego miejsca, pod względem
przygotowania do realizacji zamawianej usługi, przed zawarciem umowy oraz przez cały okres
realizacji zamówienia.
6. Standard świadczonych usług w prowadzonym przez Wykonawcę schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi musi być zapewniony na poziomie określonym
w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r.
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w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla
osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 poz. 896 z późn. zm.).
7. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) zakwaterowanie w budynku umożliwiającym dostęp do niego przez osoby
z niepełnosprawnością;
2) zapewnienie odpowiednich warunków, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa ppoż.
i sanitarno-epidemiologicznymi;
3) zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt transportu osoby bezdomnej
do schroniska, na każde wezwanie Zamawiającego;
4) zakwaterowanie osób przebywających w placówce w pokojach z oknami, wyposażonych
w łóżka parterowe z materacem, poduszką, kocem i pościelą, szafę oraz stół z krzesłami;
5) w okresie grzewczym zapewnienie w pomieszczeniach temperatury minimum 20°C;
6) stały dostęp do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
7) zapewnienie osobom w kryzysie bezdomności korzystającym z pomocy placówki wraz
z całodziennym wyżywieniem (3 posiłki w tym 1 gorący) w miejscu przeznaczonym
do spożycia posiłku;
8) umożliwienie spożycia posiłków w pokoju mieszkalnym, dostęp do odpowiednio
wyposażonego pomieszczenia kuchennego, umożliwiającego samodzielne przygotowanie
posiłku i gorącego napoju;
9) zapewnienie osobom przebywającym w placówce podstawowych środków higieny osobistej
w ilości umożliwiającej utrzymywanie czystości, takich jak: mydło, szampon, jednorazowe
maszynki do golenia, pieluchy jednorazowe, itp.;
10) umożliwienie skorzystania z prysznica;
11) zapewnienie możliwości wykonania prania i suszenia odzieży lub jej wymiany;
12) zapewnienie opieki opiekuna, pracownika socjalnego;
13) zapewnienie pomocy mieszkańcom placówki w sytuacjach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu, poprzez umożliwienie pierwszego kontaktu z lekarzem lub placówkami służby
zdrowia;
14) zapewnienie izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących
zagrożenie dla współmieszkańców;
15) umożliwienie korzystania z komputera z dostępem do internetu;
16) prowadzenie miesięcznych list obecności osób skierowanych do placówki przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie;
17) sporządzanie miesięcznych list odpłatności za udzielone schronienie, będących podstawą
do wystawienia faktury/rachunku przez Wykonawcę za wykonaną usługę;
18) odbiór opłat za świadczone usługi zgodnie z decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie, ustalającą zakres świadczenia oraz odpłatność;
19) przekazanie pobranych opłat za świadczone usługi, o których mowa w pkt 16 do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie zestawienia sporządzanego
na ostatni dzień miesiąca rozliczeniowego;
20) przekazanie zestawienia należnych opłat za dany miesiąc rozliczeniowy w formie papierowej
i elektronicznej;
21) sporządzanie korekt należnych lub pobranych opłat w przypadku stwierdzenia różnic
naliczonych lub pobranych opłat;
22) zapewnienie usług opiekuńczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, w tym:
a) opieka higieniczna (pomoc w myciu, kąpaniu, ubieraniu),
b) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
c) pomoc przy spożywaniu posiłków lub karmienie osób tego wymagających, pomoc osobom
w przemieszczaniu się.
8. Pozostałe wymagania wobec Wykonawcy:
1) przestrzeganie i poszanowanie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela
w stosunku do wszystkich osób korzystających ze schroniska, w tym do ochrony ich dóbr
osobistych zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP;
2) realizacja działań profilaktycznych, interwencyjno-pomocowych oraz readaptacji społecznej
osób w kryzysie bezdomności zagrożonych uzależnieniami;
3) zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem schroniska;
4) udzielanie informacji osobom korzystającym ze schroniska o możliwości skorzystania
ze świadczeń pomocy społecznej oraz pomoc w jej zorganizowaniu;
5) stała współpraca z Sekcją ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS w Częstochowie
przy realizacji planów pomocy, Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności,
kontraktów socjalnych i innych działań mających na celu wspieranie osób przebywających
w schroniskach lub ich rodzin, polegającej w szczególności na:
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a) wzajemnym ustalaniu i monitorowaniu wraz z pracownikiem socjalnym Sekcji
ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS w Częstochowie planu pomocy z klientem,
b) motywowaniu osób bezdomnych, u których występuje problem uzależnienia,
do podejmowania terapii odwykowej i jej kontynuowania,
c) motywowaniu osób bezdomnych do podejmowania wszelkiej aktywności zawodowej,
jak również uczestnictwa w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i innych formach
aktywności społecznej i zawodowej,
d) motywowaniu
do
podejmowania
lub
kontynuacji
leczenia
somatycznego
lub psychiatrycznego chorych osób bezdomnych, a także w miarę możliwości
sprawdzanie stosowania zaleceń lekarskich,
e) pomocy osobom bezdomnym przy wypełnianiu i składaniu wszelkich dokumentów
dotyczących realizowanego planu pomocy takich jak np. wnioski o nr PESEL, świadczenia
rodzinne, dowód osobisty, dokumenty do ZUS, lokal socjalny, świadectwa pracy,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, umieszczenie w domu pomocy społecznej itp.,
f) wsparciu osób bezdomnych w sprawach dotyczących unormowania ich sytuacji rodzinnej,
g) zapewnieniu dostępu do informacji o możliwych formach pomocy, a także zapewnieniu
podstawowej informacji prawnej, medycznej i mieszkaniowej,
h) zapewnieniu odpowiedniego wsparcia osobom tego wymagającym, w szczególności
z powodu wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, polegającego na pomocy
w codziennym funkcjonowaniu.
ROZDZIAŁ VII - PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy
(firmy) tych podwykonawców.
4. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie zamówienia.
ROZDZIAŁ VIII – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostanie wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r., przy czym
maksymalny termin realizacji umowy nie przekroczy 54 dni kalendarzowych.
ROZDZIAŁ IX – INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną usługę schronienia dla minimum 30 osób
bezdomnych;
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli dysponuje kadrą placówki – zgodnie z normami
zapisanymi w Rozp. MRPiPS z dnia 27.04.2018 w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych (…), Dz. U. 2018, poz. 896, tj.:
a) zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób
przebywających w schronisku;
b) zatrudnienie nie mniej niż 1 pracownika socjalnego (kwalifikacje zgodnie z art. 116 ust.
1 o pomocy społ.) na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku.
c) w porze nocnej – zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej
niż 40 osób - zgodnie z zapisem art. 48a ust. 2h) ustawy o pomocy społecznej.
Opiekun musi posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu pielęgniarki, ratownika
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medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej,
asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego
lub posiadać co najmniej wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze
zawodowe, udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe
polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz ukończone szkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Zamawiający uznaje, że niezbędni specjaliści mogą reprezentować dwie (a niekiedy
nawet trzy) ww. merytoryczne branże, to niezbędnym jest, aby zespół merytoryczny
składał się minimum z dwóch w pełni uprawnionych specjalistów, którzy wspólnie będą
zdolni do realizacji przedmiotu umowy.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych
w art. 58-60 ustawy Pzp.
4. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych, sytuacji finansowej i ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
na zasadach określonych w art. 118-123 ustawy Pzp.
5. Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa, pozwalają
na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada
czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem Wykonawcy.
ROZDZIAŁ X - PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5), 7) ustawy Pzp, tj.:
a) naruszono obowiązek dotyczący płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne;
b) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
d) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał
lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie
wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ XI – OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY WRAZ Z OFERTĄ
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne
dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych
dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie
elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww.
dokumentów. Oznacza to, że w przypadku jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione
do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia
publicznego.
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw
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do wykluczenia z postępowania, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do SWZ; stanowiące oświadczenie dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego
ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów udostępniających zasoby, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje
się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdziale IX ust. 2 SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa
w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 1, 4, 5, 7.
3) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust.
3-4 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy).
Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania
ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zgodnie z art. 118
ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik
nr 3 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać
w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
4) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do działania w imieniu
Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę w tym postępowaniu lub podmiotu
udostępniającego zasoby.
2. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców
złożenia podmiotowych środków dowodowych.
ROZDZIAŁ XII - POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty
te wykonają usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności
lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał
on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.

Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu musi wraz z ofertą złożyć zobowiązania tych podmiotów,
o których mowa w rozdziale XI ust. 1 pkt 3 SWZ.
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ROZDZIAŁ XIII – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH
SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie,
o których mowa w dziale XII ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
ROZDZIAŁ XIV – INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ
INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA,
WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ / WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą,
z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie
za pośrednictwem
Platformy
Zakupowej,
za
pomocą
formularza
„Wyślij
wiadomość do Zamawiającego”, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
mzielinski@mops.czestochowa.pl przy czym ofertę wraz z załącznikami należy złożyć
wyłącznie za pośrednictwem „Formularza składania oferty”, dostępnego na Platformie
Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów
postępowania.
3. Korespondencja przekazywana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, na pendrive
itp.) nie będzie brana pod uwagę.
4. Wymagania
techniczne
i
organizacyjne
sporządzania,
wysyłania
i
odbierania
korespondencji elektronicznej:
1) ofertę i oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem
zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn.
zm.) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia z dnia 6 sierpnia 2010 r.
o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.).
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie
Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga
posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania;
4) korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne;
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę
zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane
są z Głównym Urzędem Miar.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę
na Platformie Zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0,
4) włączona obsługa JavaScript,
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6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
6) Platforma Zakupowa działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej –
kodowanie
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę Zakupową stanowi datę oraz
dokładny
czas
(hh:mm:ss)
generowany
wg.
Czasu
lokalnego
serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez
Wykonawców po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej, dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
Zakupowej, znajdują się w zakładce ”Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej
pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Przystąpienie do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego musi
być poprzedzone zapoznaniem się i stosowaniem Instrukcji.
Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca akceptuje warunki korzystania
z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
Link
do
postępowania
dostępny
jest
na
stronie
internetowej
Zamawiającego:
https://platformazakupowa.pl/pn/mops_czestochowa
Zalecenia i rekomendacje Zamawiającego:
1) w miarę możliwości przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format
pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, ze względu na niskie ryzyko
naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
2) w celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z,
3) pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik
z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym,
4) w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym
może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików,
5) przetestowanie,
z
odpowiednim
wyprzedzeniem
możliwości
prawidłowego
wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty,
6) nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym.
Może
to
skutkować
naruszeniem
integralności
plików
co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia ofert w postępowaniu.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ należy przesłać do Wykonawcy na adres e-mail:
przetargi@mops.czestochowa.pl
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie
treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 13, przedłuża
termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym
mowa w ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz
obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami
określonymi
w
rozporządzeniu
Prezesa
Rady
Ministrów
z
dnia
30
grudnia
2021 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy.
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19. Osobami upoważnionymi do komunikowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących
niniejszego postępowania są:
1) Michał Zieliński – Starszy Specjalista
ds.
Zamówień
Publicznych,
e-mail:
mzielinski@mops.czestochowa.pl
2) Mariusz Błaszczyk – Referent, e-mail: mblaszczyk@mops.czestochowa.pl
20. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio
Wykonawcy,
Wykonawców
wspólnie
ubiegających
się
o
udzielenie
zamówienia
publicznego, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca,
Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jako dokument
elektroniczny, przekazuje ten dokument.
21. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały
wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające
zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
22. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 21, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie
do reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych
lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich
dotyczą;
2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
3) innych dokumentów - odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
23. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 21, może dokonać również notariusz.
24. Podmiotowe środki dowodowe oraz przedmiotowe środki dowodowe, niewystawione przez
upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej
i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
25. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe,
niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone
jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje
się cyfrowe
odwzorowanie
tego
dokumentu
opatrzone
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
26. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 25, dokonuje w przypadku:
1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych środków
dowodowych, które każdego z nich dotyczą,
2) przedmiotowego środka dowodowego – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
3) pełnomocnictwa – Mocodawca.
27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 26, może dokonać również notariusz.
28. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w niniejszym rozdziale, należy rozumieć
dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej,
umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności
bezpośredniego dostępu do oryginału.
29. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
30. W zakresie nieuregulowanym SWZ zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
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publicznego lub konkursie.
ROZDZIAŁ XV – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach
zamówienia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć dokumenty
zgodnie z działem XI pkt 1 SWZ.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie,
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji
z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru.
5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami z uwzględnieniem wymagań wynikających z SWZ i przepisów obowiązujących
Wykonawcę.
6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Uwaga!
Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje
w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest
nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą,
że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie),
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 roku w sprawie w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452),
zwanym dalej „rozporządzeniem ws środków komunikacji elektronicznej”: W przypadku
gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
7. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub wycofać ofertę.
8. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język
polski.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
ROZDZIAŁ XVI – SPOSÓB OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. 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.
3. Zamawiający wymaga zachowania stałości cen przez okres trwania umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
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5. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia
w trakcie realizacji zamówienia.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach
zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
części składowych.
7. W przypadku gdy cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30% od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed
wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert
niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 ustawy Pzp, Zamawiający
zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, chyba że rozbieżność
wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej
z względnieniem liczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności
istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień,
o których mowa w ust. 1.
8. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Z 2020 r. poz. 106), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek
rozliczyć.
9. W ofercie Wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą
prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,
bez kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie
miała zastosowanie.
ROZDZIAŁ XVII – WADIUM
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XVIII – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.11.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Zasady składania oświadczenia
o przedłużeniu terminu związania ofertą –zgodne z wymaganiami jak przy złożeniu oferty.
ROZDZIAŁ XIX – TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zakupową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Częstochowie (https://platformazakupowa.pl/pn/mops_czestochowa) w terminie do dnia
25.10.2021 r. do godz. 9:00.
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego prze procesowania transakcji na Platformie
Zakupowej.
3. Termin otwarcia ofert: w dniu 25.10.2021 r. od godziny 10:00.
4. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego Zamawiający otwiera
oferty, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania http://mops.bip.czestochowa.pl/?app=przetargi
6. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania http://mops.bip.czestochowa.pl/?app=przetargi informację o kwocie, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
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7. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
ROZDZIAŁ XX – KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny:
Kryteria oceny ofert
1.

waga kryterium 60 % - Cena oferty

2.

lokalizacja schroniska 40 % - waga kryterium

Ad 1) Ilość punktów w kryterium cena – waga 60 %
C= Cn/Cb x 100 x 60%
gdzie:
C = ilość punktów przyznana ofercie w kryterium CENA
Cn – oferowana najniższa cena oferty
Cb – oferowana cena w badanej ofercie
100 – wskaźnik stały
60% - procentowe znaczenie kryterium CENA
Ad 2) Lokalizacja schroniska, tj. odległość schroniska od siedziby Zamawiającego – waga
kryterium 40 %

od 0 km do 35 km włącznie – 40 punktów
powyżej 35 km do 60 km włącznie – 20 punktów
powyżej 60 km – 0 punktów
Odległość będzie mierzona od miejsca położenia schroniska do siedziby Zamawiającego przy pomocy
aplikacji google maps (najkrótsza odległość po drogach publicznych).
Uwaga:
Wykonawca wskazuje lokalizację schroniska w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, w punkcie 2).
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,
niepodlegająca odrzuceniu, która po zsumowaniu punktów przyznanych w poszczególnych
podkryteriach otrzyma największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z ceną niższą.
ROZDZIAŁ XXI – BADANIE I OCENA OFERT
1. W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia na podstawie z art. 224 ust 1 ustawy Pzp, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Zamawiający odrzuca ofertę, na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 ustawy Pzp.
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6.
7.

Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu oferty podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, (jeżeli
dotyczy), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę lub unieważnić postępowanie.

ROZDZIAŁ XXII – INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
ROZDZIAŁ XXIII – WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 USTAWY PZP
1.
Zamawiający wymaga, aby podstawowe czynności w schronisku, związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, były wykonywane przez osoby (dot. personelu Wykonawcy
świadczącego usługę, tj. opiekunów, pracowników socjalnych oraz kierownika schroniska)
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy.
2.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, w której
Wykonawca lub podwykonawca osobiście wykonuje powyższe czynności (np. osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej).
3.
Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy oświadczenie wraz z wykazem osób zatrudnionych na umowę o pracę, wykonujących
usługi objęte przedmiotem zamówienia.
4.
Wykonawca do wystawionych faktur załączał będzie oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę personelu, o którym mowa
w ust. 1 niniejszego rozdziału. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że wskazane czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem danych osobowych (imię i nazwisko) oraz liczby tych osób, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
5.
Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,
Zamawiający określił we wzorze umowy.
ROZDZIAŁ XXIV – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Zamawiający nie określa wymagania w tym zakresie.
ROZDZIAŁ XXV – PROJEKTOWANEPOSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY
1. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zamówienia zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik Nr 4 do SWZ.
2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem
zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz
wartości umowy.
ROZDZIAŁ XXVI – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy,innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie
zamówienia, dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę,
o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów
zamówienia na stronie internetowej.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego
rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie -sądu zamówień publicznych, zwanego dalej
"sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
ROZDZIAŁ XXVII – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
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.
Z administratorem
danych
można
się
skontaktować
poprzez
adres
e-mail:
mops@czestochowa.um.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@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.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wymienionego powyżej
w SWZ
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO, ani przekazywane do państwa trzeciego;
8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w zakresie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ROZDZIAŁ XXVIII – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady udostępnienia dokumentów:
1) Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert zgodnie z art. 74
ustawy Pzp.
2) Zamawiający udostępni wskazane dokumenty:
a) na wniosek Wykonawcy złożony drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mops.czestochowa.pl,
b) przekazanie protokołu, oferty następuje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp
oraz Kodeksu cywilnego.
ROZDZIAŁ XXIX – ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 3 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby.
Załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy.
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