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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie  

mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, na usługę: 

 
 

 

 

 
Zorganizowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 

NIP: 634-001-01-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin składania ofert: 04.06.2019r. godz. 10.00 

 

Termin otwarcia ofert: 04.06.2019r. godz. 10.30 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

 

Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 

NIP: 634-001-01-47 

www. mops.katowice.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługę społeczną na 

podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

również „ustawą Pzp” . 

2. Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych stanowią usługi społeczne, określone w załączniku 

XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138  ustawy Pzp 

ma zastosowanie.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu  

Cywilnego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania 2 lub 4 turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych. 

2. Zamówienie składa się z dwóch części: 

Część A - 2 turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 13-osobowej grupy, w ramach projektu „Katowice 

Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej – I etap”, 

Część B – 2 turnusy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla 25-osobowej grupy w ramach projektu „Katowice Miasto 

Otwarte – Rozwój Usług Społecznych – I etap”. 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. 

 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia. 

1) Cześć A - Wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne: 
 

a) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi w postaci: zorganizowania 

dwóch turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla 13-osobowej grupy, w skład której wchodzą 10 

uczestników projektu Katowice Miasto Otwarte - Organizowanie Społeczności Lokalnej, tj. osób powyżej 16 

roku życia, z orzeczoną niepełnosprawnością, zamieszkujące dzielnice rewitalizowane miasta Katowice; 1 

osoba z ich najbliższego otoczenia oraz dwóch animatorów tego projektu. 

b) Wykonawca zapewnia nocleg wraz z wyżywieniem w ośrodku rehabilitacyjnym zlokalizowanym w 

województwie śląskim lub województwach ościennych. 

c) Nocleg odbywać ma się w pokojach 2, 1-osobowych (minimum 3 pokoje pojedyncze), przestrzennych, bez 

progów z osobną przestronną łazienką z prysznicem (niski brodzik) w pokojach, dostosowaną do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, łóżka pojedyncze. Budynek, w którym odbywałby się nocleg musi być przystosowany do 

korzystania przez osoby niepełnosprawne, posiadać windę, szerokie korytarze, poręcze przy schodach. Parking 

przy budynku musi być przestronny, umożliwiający swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych przy 

busie. 

d) Pokoje na standardowym wyposażeniu winny posiadać pościel, koce, ręczniki, lustro, telewizor. W łazienkach 

niezbędnym jest niski brodzik, uchwyty oraz możliwość użyczenia krzesełka pod prysznic oraz instalacja 

alarmowa. 

e) Wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie w uwzględnieniem obiadu i kolacji w dniu przyjazdu oraz 

śniadania w dniu wyjazdu, powinny uwzględniać również dietę uczestników turnusu: cukrzycowa, 

bezglutenowa, lekkostrawna, bezmięsna itp. Śniadania/kolacje, jeżeli podawane są w formie szwedzkiego 
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stołu, muszą być urozmaicone, uwzględniając posiłki na ciepło i zimno, z możliwością wyboru nabiału, 

słodkiego czy wytrawnego posiłku (typu: jogurty, zupy mleczne, musli, jajecznica, kiełbaski, wędlina, sery, 

pieczywo jasne i ciemne, owoce, warzywa).  

f) Do dyspozycji uczestników turnusu znajduje się również pokój dzienny, np. z ogólnodostępnym telewizorem, 

komputerem, stolikami, przy których może usiąść grupa minimum 8 osób. 

g) Opracowanie odpowiedniego zestawu zabiegów indywidualnych dla każdej z 10 osób z niepełnosprawnością - 

uczestników turnusu na podstawie wypełnionej przez uczestnika wraz z jego lekarzem prowadzącym ankiety 

medycznej oraz badania lekarskiego na początku trwania turnusu, jak i podsumowanie efektów poprzez 

badanie lekarskie na końcu trwania turnusu. W razie konieczności zapewnienie niezbędnych konsultacji 

lekarskich w trakcie trwania turnusu. 

h) Zapewnienie minimum 4 zabiegów indywidualnych dziennie przez 4 dni trwania turnusu, każdy z innej 

kategorii zabiegów dla każdej z 10 osób niepełnosprawnych - uczestników turnusu, zgodnie z zaleceniem 

lekarza. 

i) W pakiecie zabiegów znajduje się koniecznie: 

a. masaż klasyczny, 

b. hydroterapia, 

c. krioterapia miejscowa lub światłolecznictwo, 

d. laseroterapia bądź ultradźwięki, chyba że lekarz wskaże ku temu przeciwwskazanie, w takiej sytuacji 

oczekujemy zmiany zabiegów zgodnie ze wskazaniem lekarskim. 

j) Organizacja usługi transportowej między Katowicami, a ośrodkiem rehabilitacyjnym (i z powrotem) oraz na 

miejscu w razie potrzeby. 

k) Zapewnienie w cenie pobytu: 
a. co najmniej 1 spotkania integracyjnego na terenie ośrodka w formie np. dyskoteki/biesiady grillowej 

dla 13 os. grupy uczestników turnusu, 
b. co najmniej 1 wycieczki z przewodnikiem o charakterze edukacyjnym zorganizowanej w promieniu 

ok. 50 kilometrów od ośrodka dla 13 os. grupy uczestników turnusu, (przybliżony czas trwania 

wycieczki 2 - 4 godzin) 
c. co najmniej 1 zajęcia terapeutyczne w czasie wolnym (np. zajęcia plastyczne, rękodzieło, 

muzykoterapia, relaksacja, hipoterapia, kynoterapia, itp.) trwających min. 1,5 h, dla 13 os. grupy 

uczestników turnusu. 
 

l) Wykonawca opracuje harmonogram pobytu uczestników turnusu, który musi zawierać co najmniej: 
a. godzinę wyjazdu uczestników z Katowic oraz godzinę powrotu do Katowic, 
b. rodzaj i ilość indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych (dla 10 osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie z podpunktami: h, i), 
c. ilość i opis każdego z zaproponowanych spotkań integracyjnych/wycieczek/zajęć terapeutycznych w 

czasie wolnym (dla 13 os. grupy uczestników turnusu, zgodnie z podpunktem k). 
 

m) Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, określa umowa stanowiąca załącznik nr 1a do niniejszego 

ogłoszenia. 

2) Część B - Wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne: 
a) Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usługi w postaci: zorganizowania 

dwóch turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych dla 25-osobowej grupy, w skład której wchodzi 10 

uczestników Krótkookresowego pobytu dziennego dla niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością, 10 

osób z ich najbliższego otoczenia/ rodziców oraz 5 terapeutów Krótkookresowego pobytu dziennego dla 

niskofunkcjonujących osób z niepełnosprawnością. 
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b) Wykonawca zapewnia nocleg wraz z wyżywieniem w ośrodku rehabilitacyjnym zlokalizowanym  

w województwie śląskim lub województwach ościennych. 

c) Nocleg odbywać ma się w pokojach 2-osobowych oraz 1-osobowych, przestrzennych dostosowanych do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, bez progów, z osobną przestronną łazienką z prysznicem bez brodzika w 

pokojach (uchwyty w prysznicach oraz krzesełko ułatwiające kąpiel), łóżka pojedyncze. Budynek, w którym 

odbywałby się nocleg musi być przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, posiadać windę, 

szerokie korytarze, poręczne przy schodach. Parking przy budynku musi być przestronny, umożliwiający 

swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych przy busie. 

d) Pokoje na standardowym wyposażeniu winny posiadać pościel, koce, ręczniki, lustro, telewizor. W łazienkach 

niezbędnym jest prysznic bez brodzika, uchwyty w kabinie prysznicowej oraz krzesełka pod prysznic oraz 

instalacja alarmowa. 

e) Wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, powinny uwzględniać dietę uczestników turnusu: cukrzycowa, 

bezglutenowa, lekkostrawna, bezmięsna itp. Śniadania/kolacje, jeżeli podawane są w formie szwedzkiego 

stołu, muszą być urozmaicone, uwzględniając posiłki na ciepło i zimno, z możliwością wyboru nabiału, 

słodkiego czy wytrawnego posiłku (typu: jogurty, zupy mleczne, musli, jajecznica, kiełbaski, wędlina, sery, 

pieczywo jasne i ciemne, owoce, warzywa). Z uwzględnieniem w dniu przyjazdu obiadu oraz kolacji a w dniu 

wyjazdu śniadania oraz prowiantu na drogę. 

f) Do dyspozycji uczestników turnusu znajduje się również pokój dzienny, np. z ogólnodostępnym telewizorem, 

komputerem, stolikami, przy których może usiąść grupa minimum 10 osób. 

g) Opracowanie odpowiedniego zestawu minimum 4 indywidualnych zabiegów dziennie przez 4 dni trwania 

turnusu (w dniu przyjazdu zabiegów nie ma), dla każdej z 10 osób z niepełnosprawnością - uczestników 

turnusu na podstawie wypełnionej przez uczestnika wraz z jego lekarzem prowadzącym ankiety medycznej 

oraz badania lekarskiego na początku trwania turnusu, jak i podsumowanie efektów poprzez badanie lekarskie 

na końcu trwania turnusu. W razie konieczności zapewnienie niezbędnych konsultacji lekarskich w trakcie 

trwania turnusu. 

W pakiecie zabiegów znajduje się koniecznie: 

a. masaż klasyczny - częściowy 

b. hydroterapia 

c. ćwiczenia na siłowni z wykorzystaniem m.in.: rowerków, bieżni, orbitreków itp. 

d. krioterapia miejscowa lub światłolecznictwo  

h) Opracowanie odpowiedniego zestawu minimum 2 indywidualnych zabiegów dziennie przez 4 dni trwania 

turnusu (w dniu przyjazdu zabiegów nie ma) dla rodziców oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością (10 

osób) - uczestników turnusu na podstawie wypełnionej przez opiekuna/rodzica wraz z jego lekarzem 

prowadzącym ankiety medycznej oraz badania lekarskiego na początku trwania turnusu, jak i podsumowanie 

efektów poprzez badanie lekarskie na końcu trwania turnusu. 
 

i) Organizacja usługi transportowej między Katowicami, a ośrodkiem rehabilitacyjnym (i z powrotem) oraz na 

miejscu w razie potrzeby. 

j) Koszt ubezpieczenia uczestników w czasie podróży i pobytu na turnusie terapeutyczno-

rehabilitacyjnym. 

k) Sprawny technicznie autokar, posiadający w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane 

do przewozu pasażerów. 

l) Zapewnienie w cenie pobytu spotkań integracyjnych/wycieczek/zajęć terapeutycznych w czasie wolnym (np. 

zajęcia plastyczne, rękodzieło, muzykoterapia, relaksacja, hipoterapia, kynoterapia, itp.) dla uczestników 

turnusu, w ilości 5 spotkań integracyjnych, w tym: 
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a. Pierwsze spotkanie integracyjne na terenie obiektu podczas pierwszego dnia pobytu, dla 25 osobowej 

grupy, z naciskiem na zapoznanie się, poznanie regionu i kultury w formie gier i zabaw ruchowych. 

b. Jedna wycieczka wyjazdowa po okolicy w promieniu ok. 50 km dla 10 osób z niepełnosprawnością oraz 

5 terapeutów (przybliżony czas trwania wycieczki 2 - 4 godzin). 

c. Jedna wycieczka po okolicy z przewodnikiem w promieniu ok. 50 km dla 10 rodziców osób  

z niepełnosprawnością lub ich opiekunów (przybliżony czas trwania wycieczki 2 - 4 godzin). 

d. Spotkanie podczas ostatniego wieczoru w formie integracji przy biesiadzie grillowej z elementami 

muzykoterapii/ kuligu dla 25 osobowej grupy. 

e. Spotkanie/zajęcia terapeutyczne zaproponowane przez Wykonawcę z podziałem na 2 grupy (1 grupa -  

10 osób z niepełnosprawnością oraz 5 terapeutów, 2 grupa – 10 rodziców/opiekunów)  na terenie 

ośrodka. 

m) Wykonawca opracuje harmonogram pobytu uczestników turnusu, który musi zawierać: 

a. godzinę wyjazdu uczestników z Katowic oraz godzinę powrotu, 

b. rodzaj i ilość indywidualnych zabiegów rehabilitacyjnych (dla 10 osób niepełnosprawnych oraz ich 

rodziców/opiekunów zgodnie z opisem z punktami g, h)  
c. ilość, rodzaj i miejsce realizacji spotkań integracyjnych/wycieczek/zajęć terapeutycznych w czasie 

wolnym ( zgodnie z opisem w punkcie l.) 

n) Wymagania dotyczące realizacji zamówienia, określa umowa stanowiąca załącznik nr 1b do niniejszego 

ogłoszenia. 

Kod CPV: 55110000-4 – hotelarskie usługi noclegowe 
 

Kod CPV: 85312500-4 – usługi rehabilitacyjne, 
 

IV. Termin wykonania zamówienia: 
Cześć A - Wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne: 01.10.2019r. do 05.10.2019r. oraz 25.11.2019r. do 

29.11.2019r. 
Część B - Wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne: 07.10.2019 do 11.10.2019 r. oraz 02.12.2019r. do 

06.12.2019r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. Nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b pkt3) ustawy Pzp, dotyczące zdolności 

technicznej lub zawodowej: 

1) W zakresie doświadczenia zawodowego wymagane jest wykazanie się przez Wykonawcę w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy 

jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem 

usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zorganizował turnus terapeutyczno – rehabilitacyjny, w 

ramach jednej umowy dla jednego Zamawiającego dla min. 10 osób, trwający minimum 5 dni. 

2) W zakresie zdolności technicznej wymagane jest dysponowanie: 

obiektem przeznaczonym do realizacji zamówienia, położonym na terenie województwa śląskiego bądź 

województw ościennych. Obiekt powinien być wyposażony w minimum: 

- windę, 

- pokoje: w części A: 5 pokoi 2 osobowych z przestronnymi łazienkami, dostosowanymi do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i 3 pokoje 1 osobowe; w części B: 10 pokoi 2 osobowych z przestronnymi łazienkami, 

dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych i pokoje 1 lub 2 osobowe dla 5 osób, 

- 1 pokój dzienny: w części A:  z np. ogólnodostępnym telewizorem, komputerem, stolikami, przy których 

mogłaby usiąść grupa minimum 8 osób; w części B: z np. ogólnodostępnym telewizorem, komputerem, 

stolikami, przy których mogłaby usiąść grupa minimum 10 osób. 
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Obiekt powinien być pozbawiony barier architektonicznych. 

Pomieszczenia muszą zostać dopuszczone do użytku przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Straż 

Pożarną. 
 

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1-8 ustawy: 

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 

oraz z 2016 r. poz. 615), 

2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz  z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz 

pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz 

podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem 

zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie 

upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności 

czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający wykluczy wykonawcę w sytuacji niespełnienia warunków, o których mowa w części V 

niniejszego ogłoszenia. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia: 

1. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom lub powoływanie się na zasoby innego podmiotu: 

 

1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w formularzu ofertowym. 

2) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w części V niniejszym 

ogłoszeniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej  innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

3) Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w 2 ppkt wystąpi wyłącznie w 

przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia.  

4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22 Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
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wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w 

części VI pkt 3 ppkt 1)  oraz części VI pkt 3 ppkt 2) niniejszego ogłoszenia. 

6) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

8) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby 

wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ppkt 2). 

9) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o 

wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizacje robót budowlanych lub usług. 

10) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

11) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonania zamówienia. 

12) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone w projekcie umowy stanowiącym 

załącznik nr 1a/b do ogłoszenia. 

 

2. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa 

w części VI pkt 3 ppkt 1)  oraz części VI pkt 3 ppkt 2) niniejszego ogłoszenia, składa każdy 

z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma wstępnie potwierdzać 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania. 
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3) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie 

wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

3. Wykaz dokumentów wymaganych od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, które 

winny być załączone do oferty: 

 

Lp. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

1) oświadczenie na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 do 

ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

- jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy 

z wykonawców, 

- jeśli dotyczy, w treści oświadczenia wykonawca składa oświadczenie w zakresie podmiotu trzeciego, na 

którego zasoby powołuje się  

2) oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – 

załącznik nr 3 do ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 

że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, 

- jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy 

z wykonawców, 

- jeśli dotyczy, w treści oświadczenia wykonawca składa oświadczenie w zakresie podmiotu trzeciego, na 

którego zasoby powołuje się  

3) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 4 do ogłoszenia wraz z załącznikami wymienionymi 

w części X pkt 2 niniejszego ogłoszenia: 

a) harmonogram pobytu osób niepełnosprawnych w czasie trwania turnusu z uwzględnieniem 

zaoferowanych zabiegów, w minimalnym zakresie odpowiadający zapisom zawartym w części  III 

niniejszego ogłoszenia, oddzielnie na każdą część, na którą Wykonawca złożył ofertę, 

b) opisu obiektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, odpowiadający zapisom zamieszczonym 

w części III oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w  części 

V pkt 2 ppkt 2, części XIII ogłoszenia stanowiący/-e integralną część oferty, odrębnie na każdą cześć 

postępowania, na którą została złożona oferta, 

c) zdjęcia obiektu potwierdzające, że oferowane usługi (standard obiektu) odpowiadają wymaganiom 

określonym w ogłoszeniu przez zamawiającego, odpowiednio na każdą z części, na którą złożona 

zostanie oferta; 

 min. 3 zdjęcia wnętrz pokoi, w których będą zakwaterowani uczestnicy turnusu, 

 min. 2 zdjęcia sanitariatów z uwzględnieniem udogodnień dla osób niepełnosprawnych, 

 min. 2 zdjęcia windy, 

 min. 2 zdjęcia pokoju dziennego, 

 min. 2 zdjęcia wejścia do budynku, 

Mogą być one również dołączone do oferty w formie folderu, w wersji elektronicznej, na nośniku 

CD/DVD (np. prezentacja – Power Point, zdjęcia w formacie JPG, gif itp. - powszechnie używanym 

dla obrazu cyfrowego). 

 

4) zobowiązanie (oryginał) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp 

- jeśli dotyczy 

5) pełnomocnictwo jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) 

- jeśli dotyczy 

 

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw do wykluczenia, do złożenia, których zamawiający wezwie w terminie nie krótszym 

niż 5 dni, Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej. Dokumenty te i oświadczenia muszą 

być aktualne na dzień ich złożenia: 
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1) w zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:  

 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, miejsca 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, zgodny ze wzorem 

zamieszczonym w załączniku nr 6 do ogłoszenia, spełniających wymagania określone w części V pkt 2 

ppkt 1) ogłoszenia, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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, 

 

2) w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu: 

 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 

ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

 

 jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy 

z wykonawców, 

 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

 

 jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z 

wykonawców, 

 

c) 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, 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; 

 

 jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z 

wykonawców, 

 

d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, 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; 

 

 jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z 

wykonawców, 
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e) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716), w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp, 

 

 jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument winien złożyć każdy z 

wykonawców, 

Zamawiający uzna, że dokumenty wymienione w niniejszym punkcie zostały złożone w terminie, jeżeli 

wpłyną one do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu w formie pisemnej do siedziby 

Zamawiającego: Katowice, ul. Jagiellońska 17 (osobiście, poczta, kurier). 

 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w części VI pkt 4 ppkt 2) ogłoszenia: 

1) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 

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 

– wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) lub 2) niniejszego 

punktu 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów, o których mowa w ppkt 1) i 2) niniejszego punktu (5). 

4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 

części VI pkt 4 ppkt 2) litera a) składa dokument, o którym mowa w o którym mowa w ppkt 1) niniejszego 

punktu 5 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania  

ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania tej osoby, z zachowaniem terminów, o których mowa w  

ppkt 1) niniejszego punktu (5). 

 

6. Forma dokumentów: 

1) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, składa się pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem. 

2) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem  następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegając się o udzielenie zamówienia 

publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
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rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawdziwości. 

6) Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 

o których mowa w art. 25 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty 

dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W tej sytuacji wykonawca zobowiązany jest 

podać nazwę i znak postepowania, w którym te dokumenty zostały przez niego złożone lub wskazać 

bezpłatną i ogólnodostępną bazę danych, o której mowa powyżej. W przypadku wskazania przez 

wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszej specyfikacji, 

zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 

dokumenty. 

8) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1 ustawy Pzp lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty 

są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 

wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9) Zgodnie z art. 26 ust. 3a ustawy Pzp - Jeżeli  Wykonawca  nie  złożył  wymaganych  pełnomocnictw  albo  

złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że  mimo  ich  złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  konieczne  

byłoby unieważnienie postępowania. 

10) Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp - Zamawiający wezwie także, w  wyznaczonym  przez  siebie  terminie,  

do  złożenia  wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy 

Pzp. 

11) Zgodnie z art. 26 ust. 2f  ustawy Pzp -  jeżeli  jest  to  niezbędne  do  zapewnienia  odpowiedniego  

przebiegu  postępowania  o udzielenie  zamówienia,  zamawiający  może  na  każdym  etapie  

postępowania  wezwać wykonawców  do  złożenia  wszystkich  lub  niektórych  oświadczeń  lub  

dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postepowaniu, 

a  jeżeli  zachodzą  uzasadnione  podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio oświadczenia  lub  

dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia  aktualnych  oświadczeń  lub dokumentów . 

12) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 

porozumiewania się z wykonawcami: 
1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują w/w oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

2. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 3, 3a, 4 Pzp, należy złożyć za 

pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca w formie pisemnej, 

pozostałe dokumenty wymienione w pkt 1 Zamawiający uzna, że zostały złożone w terminie, jeżeli: 

1) wpłyną one do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu drogą elektroniczną (na adres: 

kancelaria@mops.katowice.pl), z jednoczesnym przesłaniem tych dokumentów w formie pisemnej 

(operator pocztowy, osobiście, kurier),  
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2) lub zostaną dostarczone w formie pisemnej (operator pocztowy, osobiście, kurier), przed upływem 

wyznaczonego terminu do siedziby Zamawiającego: Katowice, ul. Jagiellońska 17. 

3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach 

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 

4. Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na adres: kancelaria@mops.katowice.pl, 

a za pomocą faksu na nr tel. +48 32 750 00 95. 

5. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: 

  w sprawach merytorycznych: część A: p. Monika Potykanowicz – urzędująca w MOPS Katowice ul. 

Francuska 43, tel. 32 251 71 89; e-mail mpotykanowicz@mops.katowice.pl w dni powszednie w godzinach 

od 8.00 do 15.00, część B: p. Kinga Grzybek urzędująca w MOPS Katowice ul. Francuska 43, tel. 32 251 

71 89; e-mail kgrzybek@mops.katowice.pl w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00; 

  w sprawach proceduralnych: Marta Maliszewska, urzędująca w MOPS Katowice ul. Francuska 70,  tel.32 

416 22 58; w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00. 

6. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych 

w ogłoszeniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, pod warunkiem, że wniosek 

o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 

połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z wyjaśnieniami 

udzielonymi przez zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone niniejsze ogłoszenie. 

7. Zamawiający dopuszcza fakturowanie elektroniczne, przesyłane za pośrednictwem Platformy 

Elektronicznego Fakturowania - PEFexpert. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie będzie żądał wniesienia 

wadium w przedmiotowym postępowaniu. 

 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas 

niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie 

zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

1) oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu - 

załącznik nr  2 do ogłoszenia, 

2) oświadczenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – 

załącznik nr 3 do ogłoszenia, 

3) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 4 wraz z załącznikami opisanymi w ppkt 2 niniejszej 

części ogłoszenia.  

4) zobowiązanie (oryginał) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), 

5) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się 

o zamówienie, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 

2. Formularz ofertowy przygotowany wg załącznika nr 4 powinien zawierać: 

1) cenę brutto oferty: 

a)  w części A, należy podać oddzielnie cenę za 1 i 2 turnus; 

b) w części B, należy podać oddzielnie cenę za 1 i 2 turnus. 

Wyliczona cena za 1 i 2 turnus części A i B, zawiera wszystkie części składowe usługi wymienione w 

części III ogłoszenia oraz załączonym do oferty harmonogramie pobytu osób niepełnosprawnych. 

mailto:mpotykanowicz@mops.katowice.pl
mailto:kgrzybek@mops.katowice.pl
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Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

2) harmonogram pobytu osób niepełnosprawnych w czasie trwania turnusu z uwzględnieniem 

zaoferowanych zabiegów indywidualnych, w minimalnym zakresie odpowiadający zapisom zawartym 

w części  III niniejszego ogłoszenia, oddzielnie na każdą część postępowania, na którą Wykonawca 

złożył ofertę, 

3) opis obiektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia, odpowiadający zapisom zamieszczonym w 

części III oraz potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w części V 

pkt 2 ppkt 2, części XIII ogłoszenia stanowiący/-e integralną część oferty, odrębnie na każdą cześć 

postępowania, na którą została złożona oferta, 

4) zdjęcia obiektu potwierdzające, że oferowane usługi (standard obiektu) odpowiadają wymaganiom 

określonym w ogłoszeniu przez zamawiającego, odpowiednio na każdą z części, na którą złożona 

zostanie oferta; 

 min. 3 zdjęcia wnętrz pokoi, w których będą zakwaterowani uczestnicy turnusu, 

 min. 2 zdjęcia sanitariatów z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych , 

 min. 2 zdjęcia windy, 

 min. 2 zdjęcia pokoju dziennego, 

 min. 2 zdjęcia wejścia do budynku, 

Mogą być one również dołączone do oferty w formie folderu, w wersji elektronicznej, na nośniku 

CD/DVD (np. prezentacja – Power Point, zdjęcia w formacie JPG, gif itp. - powszechnie używanym dla 

obrazu cyfrowego). 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 

4. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru 

wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z oryginałem 

przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy uprawniającego do składania podpisów 

w imieniu Wykonawcy (np. pełnomocnictwo). 

5. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert w postępowaniu 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.  

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. 

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej 

ofertę. 

8. Zaleca się, aby Ofertę zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie 

się kartek. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkami zawartymi 

w art. 96 ust. 3a i 3b tejże ustawy oraz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca w terminie 

składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez wykazanie, że informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa, rozumie się: nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które 

jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile 

uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej 

staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.  

11. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę 

złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia 

składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

12. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 

20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
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13. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 

ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo 

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za 

skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż 

dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na 

kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

16. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 

zapisów w ogłoszeniu należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w części VII niniejszego  ogłoszenia. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

17. Zamawiający będzie badał oferty pod kątem rażąco niskiej ceny lub kosztu dla przypadków, w których 

Zamawiający będzie miał wątpliwości do możliwości wykonania zamówienia, w szczególności gdy 

zaoferowana cena lub koszt będzie niższy o więcej niż 30% od: wartości zamówienia powiększonej o 

należny podatek od towarów i usług i/lub ze średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert chyba, że 

rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że 

oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę 

wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub dokonana ocena złożonych wyjaśnień wraz ze złożonymi 

dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XI. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę w zamkniętej kopercie, zawierającej nazwę i adres Wykonawcy, nr telefonu, faksu, adres e-mail, w 

formie pisemnej należy złożyć w terminie do dnia 04.06.2019r. godz. 10.00 w Kancelarii  Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, pok. nr 1. Ofertę należy złożyć w 

zamkniętej kopercie oznaczonej „Zorganizowanie turnusów terapeutyczno-rehabilitacyjnych, część 

…..” z dopiskiem „Nie otwierać przed dniem 04.06.2019, godz. 10.30”. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w części XI pkt 1 niniejszego ogłoszenia zostanie niezwłocznie 

zwrócona Wykonawcy. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.06.2019r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w Katowicach,  

ul. Jagiellońska 17, pok. nr 12. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 

86 ust. 4 ustawy Pzp, w zakresie jakich żądał w treści oferty. 

6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://www.mops.katowice.pl informacje 

dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) nazw oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Sposób obliczenia ceny oferty. 

1) cena oferty musi być ustalona zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu, 

2) cenę ofertową Wykonawca zobowiązany jest obliczyć zgodnie z opisem zamieszczonym w części X pkt 2 

niniejszego ogłoszenia, 

http://www.mops.katowice.pl/
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3) cena ofertowa powinna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, 

4) cenę należy wyliczyć w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza). Przy 

wyliczaniu ceny należy zaokrąglić ją do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyżej zaokrągla się do 1 grosza. 

5) cena oferty powinna zawierać należny podatek VAT. Wysokość podatku od towarów i usług VAT 

wynika z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 

6) Zamawiający poprawia w ofercie omyłki w sposób określony w art. 87 ust. 2  ustawy  Prawo zamówień 

publicznych,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 

tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, będzie dokonywana odrębnie dla każdej części wg następujących 

kryteriów, z uwzględnieniem niżej podanych wag procentowych: 

1. Część A: 

1) Cena  – 30%, 

2) Zabiegi rehabilitacyjne – 40% 

3) Dodatkowa infrastruktura obiektu – 30% 

przy czym 1%, to 1 punkt 

 
1) Cena 

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną w danej części postępowania, wyliczoną zgodnie z zapisem w części X 

pkt 2 ogłoszenia otrzymuje 30 pkt. 

Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: 

 

cena najtańszej oferty  

--------------------------- x 30 

cena oferty badanej  

 

2) Zabiegi rehabilitacyjne 

 

Złożone przez Wykonawców oferty w  tym kryterium będą oceniane w następujący sposób: 

Za każdy zabieg rehabilitacyjny, powyżej ilości i rodzajów (przez 4 dni trwania turnusu) określonych w części 

III pkt 3 ppkt 1) lit. h, i ogłoszenia, oferta Wykonawcy otrzymuje 20 pkt, jednak nie więcej niż 40 pkt. 

 

3)  Dodatkowa infrastruktura obiektu  

Złożone przez Wykonawców oferty w  tym kryterium będą oceniane w następujący sposób: 

Jeśli obiekt będzie wyposażony w basen, który zostanie udostępniony uczestnikom turnusu oferta otrzyma w 

tym kryterium 15 pkt.   

Jeśli obiekt będzie wyposażony w siłownię, która zostanie udostępniona uczestnikom turnusu oferta otrzyma 

w tym kryterium 15 pkt. 

 

Końcową wartość punktową danej oferty stanowi suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za 

każde kryterium oceny ofert: 

 

końcowa  wartość   =     ilość punktów     +     ilość punktów za     +ilość punktów  + ilość punktów 

punktowa oferty         za “cenę” (koszt)        za zabiegi rehabilitacyjne   za zajęcia w czasie wolnym    dod. infrastrukturę      

 

2. Część B: 

 

1) Cena  – 30%, 

2) Zabiegi rehabilitacyjne – 40% 

3) Dodatkowa infrastruktura obiektu – 30% 

przy czym 1%, to 1 punkt 
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1) Cena 

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną w danej części postępowania, wyliczoną wg wzoru podanego w części X 

pkt 2 ogłoszenia otrzymuje 30 pkt. 

Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: 

 

cena najtańszej oferty  

-------------------------- x 30 

cena oferty badanej  

 

2) Zabiegi rehabilitacyjne 

Złożone przez Wykonawców oferty w  tym kryterium będą oceniane w następujący sposób: 

Za każdy zabieg rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością - uczestników turnusu, powyżej ilości i 

rodzajów (przez 4 dni trwania turnusu) określonych w części III pkt 3 ppkt 2) lit. g, ogłoszenia, oferta 

Wykonawcy otrzymuje po 10 pkt, jednak nie więcej niż 30 pkt. 

Za dodatkowy zabieg rehabilitacyjny dla rodziców oraz opiekunów osób z niepełnosprawnością, powyżej 

ilości (przez 4 dni trwania turnusu) określonej w części III pkt 3 ppkt 2) lit. h, ogłoszenia, oferta Wykonawcy 

otrzymuje 10 pkt. 

 

3)  Dodatkowa infrastruktura obiektu  

Złożone przez Wykonawców oferty w  tym kryterium będą oceniane w następujący sposób: 

Jeśli obiekt będzie wyposażony w basen, który zostanie udostępniony uczestnikom turnusu oferta otrzyma w 

tym kryterium 15 pkt.   

Jeśli obiekt będzie wyposażony w boisko na powietrzu, które zostanie udostępnione uczestnikom turnusu 

oferta otrzyma w tym kryterium 15 pkt. 

 

Końcową wartość punktową danej oferty stanowi suma ilości punktów uzyskana przez daną ofertę za każde 

kryterium oceny ofert: 

 

końcowa  wartość   =     ilość punktów     +     ilość punktów za     +ilość punktów 

punktowa oferty         za “cenę” (koszt)        zabiegi rehabilitacyjne    za dod.  infrastrukturę          

 

Wykonawca, którego oferta otrzyma największą ilość punktów w danej części wygrywa postępowanie w tej 

części. 

 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

2. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów 

załączonych do oferty. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące 

postanowienia: 

a) Oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie 

przedmiotowego zamówienia), 

b) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmującego okres nie krótszy niż okres obowiązywania umowy w 

sprawie niniejszego zamówienia, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości, 

c) Oświadczenie, że wszyscy partnerzy przyjmują na siebie odpowiedzialność solidarną za należyte 

wykonanie zamówienia, za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w sprawie 

niniejszego zamówienia oraz odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi,  

d) Szczegółowy sposób współdziałania w wykonaniu zamówienia i podział zadań, 

e) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (współwykonawców) przy wykonywaniu zamówienia, 
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f) Oświadczenie, że Lider jest upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania płatności od 

Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów 

(współwykonawców) razem i z każdego z osobna. 

g) Zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

 

4. Przed zawarciem umowy Wykonawca przekazuje Zamawiającemu informacje niezbędne do 

przygotowania umowy, tj. dane osób uprawnionych do podpisania umowy, nr NIP, REGON, numer 

konta bankowego, na które będą przekazywane środki z tytułu wykonania umowy, o ile informacje te nie 

będą wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

 

XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od 

wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez wykonawcę warunków umowy, stanowiącej załącznik nr 1a, b do 

ogłoszenia. Umowa zostanie podpisana z wybranym wykonawcą, po przekazaniu zawiadomienia o wyborze 

oferty, o którym mowa w części XVI ogłoszenia. Strony dopuszczają następujące zmiany w treści umowy: 

a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej 

wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – zmiana terminu będzie uzależniona od okresu 

działania siły wyższej oraz okresu potrzebnego do usunięcia skutków tego działania, 

b) zmiana lokalizacji obiektu (placówki wypoczynku), w którym organizowany jest turnus ze względu na 

zaistnienie zdarzeń losowych, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert (np. pożar, 

powódź) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu innego 

obiektu (placówki wypoczynku), spełniającego wymogi określone w części III ogłoszenia o zamówieniu, 

w wyniku rozstrzygnięcia którego została zawarta niniejsza umowa; wskazanie innego obiektu (placówki 

wypoczynku) podlega pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie 

zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie 

Zamawiającego w celu podpisania umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz 

niespełnienie wymogów, o których mowa w części XIV ogłoszenia. 
 

XVI. Tryb ogłoszenia wyników postępowania. 

1. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 

ustawy Pzp.  

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w 

przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, mających zastosowanie, niniejszym ogłoszeniu oraz została 

uznana za najkorzystniejszą.  

3. Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienie: 

1) o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie zawierać co najmniej:  

a) nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo 

miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli 

oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,  

b) informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  

c) informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania 

wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

2) o unieważnieniu postępowania.  

 podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
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4. Niezwłocznie  po  udzieleniu  zamówienia  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej Zamawiającego 

www.mops.katowice.pl informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko  podmiotu,  

z którym zawarł umowę w  sprawie  zamówienia  publicznego. W razie nieudzielenia  zamówienia zamawiający 

niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego www.mops.katowice.pl informację o 

nieudzieleniu zamówienia. 

 

XVII.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej lub zaniechanej czynności wynikającej z przepisu 

art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych lub z treścią niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie art. 138o ustawy Pzp lub treści Ogłoszenia o zamówieniu.  

2. W przypadku uznania zasadności wnoszonych uwag,  Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności 

zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

 

XVIII.  Pouczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych. 
1. Administratorem danych osobowych ujawnionych w części VI ogłoszenia o zamówieniu oraz przekazanych 

do przygotowania umowy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17, 40-

032 Katowice. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z 

wykonywaniem Pani/Pana praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z 

inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: 

daneosobowe@mops.katowice.pl , lub pod nr telefonu: 32 251 00 87 oraz za pośrednictwem elektronicznej 

skrytki ePUAP pod adresem: /f7s0tdv03y/skrytka. 

2. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie aktach wykonawczych. Dane te są 

konieczne do przeprowadzenia postępowania w celu zrealizowania przedmiotowego zamówienia.  

3. Pozyskiwanie danych odbywa się poprzez złożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów 

wymienionych w  części VI siwz oraz przekazanie danych do umowy. 

4. Powyższe dane będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt zatwierdzonym przez Archiwum Państwowe.  

5. Pozyskane dane są jawne, zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, za wyjątkami określonymi w art. 96 ust. 3a i 3b 

tejże ustawy oraz informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

6. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek udostępniania 

wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak ujawnione innym podmiotom zapewniającym obsługę 

administracyjną, techniczną i informatyczną MOPS. W szczególności podmiotom administrującym 

systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i 

nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz 

podmiotom zapewniającym obsługę prawną. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych 

umów powierzenia przetwarzania, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie na polecenie 

MOPS, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych 

celach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia 

przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu  

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje 

i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej MOPS (www.mops.katowice.pl). 

 

 

   Podpisał: 

D y r e k t o r  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Anna Trepka 
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