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ROZDZIAŁ I – TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t.j., z późn. zm.), zwanej
dalej ustawą Pzp.
ROZDZIAŁ II – INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami może być wykorzystana jedynie w celu
sporządzenia oferty.
2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze złożeniem oferty w niewłaściwej
formie lub terminie.
3. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty przewidującej odmienny niż
określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego
oraz Kodeksu postępowania cywilnego.
ROZDZIAŁ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi
Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,
Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014 – 2020, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie, wdrażany jest model oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy
administracyjnej, w wyniku czego nastąpi zmiana systemu organizacyjnego jednostki,
rozumiana jako zmiana organizacji pracy pracowników, przy jednoczesnym położeniu
nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usługi socjalnej.
2. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie czterech raportów z monitoringu
funkcjonowania wdrażanych usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Częstochowie wraz z opracowaniem narzędzi i procedur do prowadzenia
monitoringu.
3. Wdrażane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie zmiany wynikające
z modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej wymagają
regularnej oceny i dokładnej analizy informacji zwrotnych od pracowników
Zamawiającego, co umożliwi niezwłoczne i adekwatne reagowanie na trudności
w trakcie wdrażania modelu. Monitorowana będzie ocena zgodności etapów
wprowadzanych zmian organizacyjnych z ww. modelem poprzez szczegółową analizę
wytworzonej przez ekspertów dokumentacji a także identyfikację ewentualnych
problemów i zagrożeń pracowników związanych z nową organizacją pracy (m.in.
obciążenie pracą na nowych stanowiskach, poziom współpracy pomiędzy pracownikami
socjalnymi na różnych stanowiskach oraz testowanie przydatności i skuteczności
wprowadzonych rozwiązań).
4. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
• 79410000-1 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
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5. Monitoring obejmuje 4 okresy, a jego efektem finalnym będą raporty wraz z propozycjami
zmian bądź ulepszeń:
1) monitoring za okres V – VIII 2018 roku wraz z opracowaniem narzędzi i procedur
dostosowanych do przedmiotu monitoringu (np. wywiady z pracownikami, analiza
dokumentacji wdrożeniowej, rozmowy z kadrą zarządzającą, ocena efektów pracy).
Mając na uwadze, iż wymagany raport dotyczy okresu zakończonego oraz fakt,
że jego sporządzenie wymaga wypracowania narzędzi, które służyć będą analizie
i ocenie kolejnych okresów wdrażania modelu, Wykonawca zobowiązany będzie
do przedstawienia raportu w terminie do dnia 31 października 2018 roku.
2) monitoring w okresie IX – XII 2018 roku – raport z monitoringu należy przedstawić
w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku;
3) monitoring w okresie I – IV 2019 roku – raport z monitoringu należy przedstawić
w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku;
4) monitoring w okresie V – VIII 2019 roku – raport z monitoringu należy przedstawić
w terminie do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
6. Wykonawca wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia dwóch ekspertów,
tj.: eksperta ds. wdrażania modelu oraz eksperta ds. monitoringu.
7. Monitoring będzie prowadzony w siedzibie Zamawiającego w terminach ustalonych
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
8. Raport winien zawierać szczegółową analizę wypracowanej w trakcie wdrażania modelu
dokumentacji, ocenę efektywności przyjętych rozwiązań oraz prezentować wyniki badań
przeprowadzonych w oparciu o zastosowane narzędzia oraz wytyczne co do dalszego
wdrażania modelu.
9. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia są po stronie Wykonawcy.
10. Materiały przygotowane przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone zgodnie
z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata
2014 – 2020.
11. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:
1) wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym;
2) pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym;
3) realizowanie zadania w sposób staranny, skuteczny i terminowy;
4) przedłożenie Zamawiającemu przed zawarciem umowy oświadczenia ekspertów
realizujących monitoring o braku podwójnego finansowania1;
5) bezzwłoczne przedstawienie na żądanie Zamawiającego drogą mailową raportu
z postępu realizacji prac;
6) przestrzeganie wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans kobiet
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
7) niezwłoczne informowanie o pojawiających się problemach, zagrożeniach
lub opóźnieniach w realizacji prac w stosunku do wyznaczonych terminów, a także
innych zagadnieniach istotnych do wykonania umowy.
ROZDZIAŁ IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
ROZDZIAŁ V – INFORMACJA O PODWYKONAWCACH
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W tym celu Wykonawca składa
1

Łączne zaangażowanie zawodowe personelu merytorycznego Wykonawcy / osób fizycznych wykonujących zamówienie
(tj. w ramach stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego i samozatrudnienia) w realizację wszystkich projektów
finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, innych
podmiotów nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie
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„Oświadczenie o podwykonawcach” – załącznik nr 7 do SIWZ.
ROZDZIAŁ VI – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie:
(1) przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp;
(2) przesłanek fakultatywnych, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
a) 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 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze zm.) 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, ze zm.);
b) 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 środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
d) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony
środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono
tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
e) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba
że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
(1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie;
(2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie;
(3) zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej
1 usługę monitoringu modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz
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4)

5)

6)

7)
8)

9)

świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną w jednostkach OPS.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia,
warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli spełni
go co najmniej jeden z wykonawców składających ofertę;
b) dysponował co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
posiadającymi wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w charakterze
eksperta/doradcy/konsultanta/trenera
w
zakresie
realizacji
projektu/
przedsięwzięcia dotyczącego wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej
od usług oraz świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną
w jednostkach OPS, z których przynajmniej jedna osoba wykonała usługę
monitoringu wskazanego powyżej modelu.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca
nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może
mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia;
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych;
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić 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;
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 oraz
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp.;
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;
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do
osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ VII – WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU LUB BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA
1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wymaganym przez Zamawiającego,
Wykonawca składa wraz z ofertą następujące dokumenty:
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1) podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia –
zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
2) podpisane oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne
oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach
w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
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 oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 ppkt
1 - 2 niniejszej SIWZ.
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). Wzór stanowi załącznik nr 4
do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy
z Wykonawców.
W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz
braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia
wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku
takiego wezwania, a jedynie stanowi jego uprawnienie.
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,
o których mowa w niniejszym rozdziale potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu,
spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty
nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w formie określonej 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 (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1126) będzie musiał złożyć:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
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9.

10.

11.

12.

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 Pzp lub wskazanie przez Wykonawcę adresu internetowego
ogólnodostępnej bezpłatnej bazy danych, z której Zamawiający ww. dokument może
pobrać;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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 Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, to:
1) zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8 ppkt 1 składa dokument wystawiony
w kraju, w którym 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 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
2) zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 8 ppkt 2 – 4 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt 9 ppkt 1 i ppkt 2 lit b powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 9 ppkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.
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 pkt 9, 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
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 11 stosuje się.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
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Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
13. Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone za zgodność z oryginałem kopie,
sprzecznie z treścią SIWZ) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania oraz
uznanie jego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem pkt 14 i 15 niniejszego rozdziału.
14. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa
w art. 25 ust. 1 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub
budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mino ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
15. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
ROZDZIAŁ VIII – DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ ZŁOŻYĆ W OFERCIE
Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ;
2) oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane
na podstawie art. 25a ust 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ;
3) oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik
nr 3 do SIWZ;
4) wykaz wykonanych bądź wykonywanych usług – załącznik nr 5 do SIWZ;
5) dowody (referencje, zaświadczenia) potwierdzające, że wskazane w załączniku nr 5
do SIWZ usługi zostały wykonane należycie.
6) uzupełniony wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia –
załącznik nr 6 do SIWZ;
7) pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na
ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do
oferty – należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez
notariusza. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla
osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy – należy przedstawić w formie oryginału
lub kopii potwierdzonej przez notariusza;
8) oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy);
9) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy).
ROZDZIAŁ
IX
–
INFORMACJE
O
SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA
SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej.
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2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji
Wojskowej 2, 42-217 Częstochowa, e-mail: przetargi@mops.czestochowa.pl faks: (34)
37 24 250.
3. Zawiadomienia (o wyborze oferty, odrzuceniu oferty, wykluczeniu Wykonawcy,
unieważnieniu postępowania, itp.), informacje, zapytania Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać w formie pisemnej, mailem lub faksem na w/w adres.
4. W przypadku przesyłania zawiadomień, informacji, zapytań mailem Zamawiający
wymaga, aby wskazane dokumenty były podpisane przez osobę upoważnioną
do kontaktów w zakresie postępowania, opatrzone pieczęcią firmową oraz przesłane
w formie skanu.
5. Z uwagi na dopuszczenie przesyłania informacji drogą mailową i pisemną uznaje się,
że pismo wysłane przez Zamawiającego w w/w sposób na wskazany w formularzu
ofertowym adres mailowy lub faks, zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił
zapoznanie się z treścią pisma.
6. Wykonawca, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, może zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert –
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wypłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert.
7. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy Pzp, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania, oraz umieszcza je na stronie internetowej, na której opublikował SIWZ.
9. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:
1) w zakresie procedury postępowania: Pan Michał Zieliński, tel.: +48/34 37-24-226
lub kom. 797-327-395, e-mail: mzielinski@mops.czestochowa.pl
2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Pani Karolina Bilecka, tel.: +48/34 37-10-282
lub kom. 669-550-242, e-mail: kbilecka@mops.czestochowa.pl
ROZDZIAŁ X – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.
ROZDZIAŁ XI – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
ROZDZIAŁ XII – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ.
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2.

Zamawiający preferuje wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do SIWZ.
Dopuszcza się złożenie wraz z ofertą załączników opracowanych przez Wykonawcę,
pod warunkiem, że będą one zbliżone, co do treści z formularzami opracowanymi przez
Zamawiającego, tzn. będą zawierały wszystkie informacje wymagane przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
7. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami
i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
8. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone do oferty
wraz z tłumaczeniami na język polski.
9. Każda ze stron kserokopii lub odpisów dokumentów dołączonych do oferty musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą
i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:
pełna nazwa Wykonawcy
adres, numer telefonu, faksu
NIP, REGON

Oferta przetargowa na sporządzenie raportów z monitoringu w ramach realizacji
projektu pn. „Komplementarni w działaniu”
Nie otwierać przed dniem 11.09.2018 r. godz. 13:15

11. Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe
zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.
12. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem, że złoży powiadomienie na takich zasadach jak złożenie oferty
z dopiskiem ZMIANA lub WYCOFANIE.
13. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian,
zostaną dołączone do oferty.
14. Koperta oznakowana dopiskiem WYCOFANIE nie będzie otwierana.
15. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust 3 ustawy Pzp protokół wraz
z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, natomiast oferty udostępnia
się od chwili ich otwarcia.
16. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na
poniższych zasadach:
1) osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego
pisemny wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu;
2) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy
przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być Wykonawcy udostępnione;
3) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin,
sposób udostępnienia dokumentów, o czym poinformuje zainteresowanego
w pisemnym zawiadomieniu.
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17. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może
zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
18. 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.
ROZDZIAŁ XIII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 2 (Kancelaria – parter) w terminie do dnia 11.09.2018 r.
do godz. 13:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, o godzinie 13:15 (sala nr 14 – I piętro).
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
a także informacje dotyczące ceny oraz pozostałe informacje przewidziane w Pzp.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
http://mops.czestochowa.pl informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
7. Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez otwierania, po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie odwołania.
ROZDZIAŁ XIV – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu
ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ceny
ofertowej brutto za realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
2. 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.
3. 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.
4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco
niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego
co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
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pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30 % od:
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej
przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub średniej
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych,
które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień.
6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa
na Wykonawcy.
7. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską
cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
ROZDZIAŁ XV – KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY
1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Kryterium

Znaczenie
procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów,
jakie może otrzymać oferta
za dane kryterium

Cena [C]

60 %

60 punktów

Doświadczenie personelu kluczowego [D]

40 %

40 punktów

3. Punkty w podanych kryteriach oceny ofert zostaną przyznane zgodnie z poniższymi
zasadami:
1) Cena oferty – liczba punktów jaką można uzyskać dla tego kryterium zostanie
obliczona według następującego wzoru:

C=

Cn
Cb

x 60

gdzie:
C – ilość punktów w kryterium „cena”
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Cn – cena najtańszej oferty
Cb – cena badanej oferty
2) Doświadczenie personelu kluczowego – w przypadku tego kryterium Zamawiający
przyzna punkty Wykonawcy w skali do 40 pkt na podstawie załącznika nr 6 – Wykaz
osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia. Przy ocenie będzie brana
pod uwagę liczba usług wykonanych przez personel kluczowy Wykonawcy wskazany
do realizacji zadania, w których brał on udział przy realizacji projektu/przedsięwzięcia
dotyczącego wdrożenia modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz świadczeń
przyznawanych decyzją administracyjną w jednostkach OPS w charakterze
eksperta/doradcy/konsultanta/trenera.
W związku z powyższym oferty zostaną ocenione według następującego podziału
punktowego:
• 0 pkt – 2 usługi
• 5 pkt – 3 usług
• 10 pkt – 4 usługi
• 15 pkt – 5 usług
• 20 pkt – 6 usług
• 25 pkt – 7 usług
• 30 pkt – 8 usług
• 35 pkt – 9 usług
• 40 pkt – 10 usług i więcej
Zamawiający zsumuje doświadczenie wszystkich wykazanych osób i podzieli je przez
liczbę tych osób. Uzyskana wartość będzie brana pod uwagę przy ustalaniu punktacji
w kryterium doświadczenie personelu kluczowego.
Wobec powyższego przy ocenie końcowej tego kryterium zastosowany będzie
następujący wzór:
(a1 + a2 + a3+ an)

D=

n

gdzie:
D

liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Doświadczenie personelu
kluczowego"

a

liczba punktów przyznana danej osobie wyznaczonej do realizacji zamówienia

n

poddana ocenie liczba wszystkich osób przeznaczonych do realizacji zamówienia

UWAGA:
(1) Ocenie będzie podlegał jedynie formularz „Wykaz osób, które będą uczestniczyć
przy wykonaniu zamówienia”, (nie podlega uzupełnieniu) stanowiący załącznik
nr 6 do SIWZ, złożony wraz z ofertą;
(2) Jeżeli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą w/w formularza, to w tym kryterium
Wykonawca otrzyma „0” punktów;
(3) Osoby wskazane przez Wykonawcę w ofercie będą wpisane do umowy. Osoby
te będą musiały wykonywać przewidziane dla niej czynności osobiście. Nie
dopuszcza się możliwości zmiany tych osoby za wyjątkiem sytuacji opisanych
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we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
Wykonawca maksymalnie może zdobyć 100 pkt
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nie podlegająca 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 XVI – INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Po zakończeniu postępowania wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia
zostaną pisemnie zawiadomieni o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza powyższe
informacje na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Zamawiającego.
3. W zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający poinformuje
Wykonawcę o terminie zawarcia umowy.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
ROZDZIAŁ XVII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ XVIII – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY, OGÓLNE WARUNKI UMOWY,
WZÓR UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.
ROZDZIAŁ XIX – OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy, na podstawie, których
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie opisanym we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
ROZDZIAŁ XX – ZALICZKI
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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ROZDZIAŁ XXI – UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba
że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert;
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia.
ROZDZIAŁ XXII – ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Zamawiający informuje, że wobec podjętych przez niego czynności wykonawcom
przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI prawa zamówień publicznych.
ROZDZIAŁ XXIII – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA 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”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, 42-217
Częstochowa, woj. śląskie, tel. (34) 37 24 200, faks: (34) 37 24 250;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Częstochowie jest Pan Damian Wroński, tel. 34 372 42 44, e-mail:
dwronski@mops.czestochowa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z rozstrzygnięciem przedmiotowego postępowania, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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 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
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8)

9)

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.

Niniejsza specyfikacja zawiera 16 stron oraz następujące załączniki:
• Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
• Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
• Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
• Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej,
• Załącznik nr 5 – Wykaz usług,
• Załącznik nr 6 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć przy wykonaniu zamówienia,
• Załącznik nr 7 – Oświadczenie o podwykonawcach,
• Załącznik nr 8 – Wzór umowy.

*
**

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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