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                                                                   Opatów,  20. 08. 2019r. 
 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
 
„Organizacja i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 
uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług 
społecznych” 
 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.)  
Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą w Zochcinek 42, 27-500 Opatów zawiadamia 
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
  
Nazwa i adres zamawiającego: 
 

Powiat Opatowski / Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku 
Zochcinek 42 
27-500 Opatów 
e-mail: poczta@wtzopatow.pl  
strona internetowa: zochcinek.pl 
Telefon: (15) 868 41 40 
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30 

 
 
I. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów 
ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 
 
II. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zochcinek.pl 
 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego 
od dnia  20. 08. 2019r. w  godz. pracy: 7:30 – 15:30 
 
 

III. NAZWA I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na organizację                                    
i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 uczestników 
projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” 

 
IV. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

1.  Wyjazd i edukacyjno - historyczny mający na celu przybliżenie bogactwa historycznego, etnograficznego                   
i architektonicznego regionu Warmii i Mazur poprzez zorganizowane zwiedzanie historycznych miejsc  
i miejscowości. Program wyjazdu musi zawierać co najmniej zwiedzanie: zamek krzyżacki w Nidzicy wraz                      
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z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - miejsce domniemanej komnaty bursztynowej, 
kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie 
mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, Jedwabne, Grunwald – w drodze powrotnej.  
 
2. Czas trwania wyjazdu integracyjnego:  
- 5 pełnych dni pobytowych, w terminie mieszczących się w zakresie: 17 wrzesień - 17 październik 2019 r. 
 

V. Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny zapewni wszystkim uczestnikom wyjazdu: 
 
1. Transport uczestników z podziałem na dwie grupy, dwoma autokarami z klimatyzacją  z wyznaczonego miejsca w 

Opatowie, do miejsca zakwaterowania i z miejsca odbycia pobytu, po jego zakończeniu, do Opatowa, oraz do 
wszystkich miejsc i miejscowości przewidzianych w programie zaoferowanym przez organizatora wyjazdu.   
Czas dojazdu i powrotu, nie wlicza się do okresu pobytu na wyjeździe integracyjnym i winien być wykonany z 
odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.  
Wykonawca (organizator) zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego przeglądu o sprawności technicznej 
pojazdu w dniu wyjazdu oraz powrotu. 
Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają organizatora. 

 
2. Zorganizowane zwiedzanie historycznych miejsc i miejscowości. Program wyjazdu musi zawierać co najmniej 

zwiedzanie: zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - 
miejsce domniemanej komnaty bursztynowej, kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry 
niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, Jedwabne, 
Grunwald – w drodze powrotnej.  

3.  Zapewnienie koordynatora wyjazdu, którego zadaniem będzie: 

1) zorganizowanie przebiegu wyjazdu zgodnie z harmonogramem i złożoną ofertą w sposób płynny i 
gwarantujący zrealizowanie przedmiotu zamówienia,  

2) przyjmowanie zgłoszeń, uchybień od uczestników wyjazdu oraz właściwa reakcja na te zgłoszenia, 
3) wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanych 

miejsc i miejscowości. 
4) organizowanie czasu wolnego na czas trwania całego wyjazdu. 

4. Zakwaterowanie na czas całego wyjazdu w jednej miejscowości, w jednym budynku przystosowanym do osób 
niepełnosprawnych, obok siebie, w pokojach 2, 3 i 4 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w.c., prysznic 
lub wanna, umywalka), telewizorem i czajnikiem elektrycznym.  
W wyjazdach będą uczestniczyć osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  
 Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników w domkach oraz w budynku położonym na wzgórzu, 
w miejscu do którego dojazd jest bardzo stromy, uczestnicy turnusu to też osoby z dysfunkcją narządu ruchu.  
 

5. Całodzienne wyżywienie dla uczestników pobytu tj. : 
1) każdego dnia śniadanie, dwudaniowy obiad,  podwieczorek, kolacja w stołówce położonej na terenie 

zakwaterowania (z dostosowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń, np. cukrzyca) 
2) dwudaniowy obiad dostosowany do miejsca pobytu danego dnia wyjazdu – wycieczki, 
3) śniadanie lub obiad pierwszego dnia pobytu oraz obiadokolacja ostatniego dnia pobytu, 
4) prowiant dla wszystkich uczestników w drodze powrotnej. 

 
6. Program, który musi obejmować zwiedzanie historycznych miejsc i miejscowości z udziałem miejscowych 

przewodników, co najmniej:  
zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - miejsce 
domniemanej komnaty bursztynowej, kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry niemieckie 
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z okresu II wojny światowej, stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, Jedwabne,  Grunwald - w 
drodze powrotnej.  
Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają organizatora. 

 
7. Zabezpieczy ubezpieczenie grupowym NW wszystkim uczestnikom wyjazdu, dostosowane do specyfiki 

zaproponowanego przez Organizatora sposobu i miejsca realizacji zamówienia. Koszty ubezpieczenia ponosi 
Wykonawca. 

 
8. Pokrycie kosztów opłaty klimatycznej. 
 
VII. Pozostałe zobowiązania i postanowienia:  

1. Wykonawca (organizator) sporządzi program - harmonogram realizacji zamówienia z wykazaniem: 
a. miejsca zakwaterowania, 
b. szczegółowego rozszerzonego wykazu dziennego z podaniem nazw zwiedzanych miejsc i miejscowości,  
c.     z  wykazaniem tras  i miejsc zwiedzania w postaci czytelnego załącznika graficznego. 

 
Program powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług.  
 

Program - harmonogram  należy załączyć do oferty. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym fotograficznej) z przebiegu wyjazdu – 

szczegółowy dziennik zawierający program wycieczki wraz z podpisami uczestników i przewodnika. 
Oryginały ww. dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielanie na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji i 
wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
przerwania wyjazdu przez jego uczestnika. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, iż uczestnicy projektu nie mogą ponosić żadnych kosztów wynikających z 
przebiegu i organizacji wyjazdu, oraz zajęć przewidzianych w programie wyjazdu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników i ich opiekunów może się zmniejszyć do 30% w  ogólnej 
liczbie uczestników. Wykonawca nie może przez to rościć pretensji do zmian ilościowych, a przez to do 
końcowej wartości zamówienia. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika/ uczestników wyjazdu i ich opiekunów z przyczyn losowych w trakcie 
realizacji zamówienia, Organizator dokona zwrotu kosztów uczestnictwa tej osoby/osób proporcjonalnie do 
liczby niewykorzystanych dni.  

8. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie miejsca zakwaterowania 
ujętego w dokumentach oferty celem określenia zgodności opisu z przedłożoną przez Wykonawcę ofertą. 
Niezgodność może skutkować nie podpisaniem umowy o organizację wyjazdu. 

9. Wykonawca (organizator) zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dobrej wierze, przy 
zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, z uwzględnieniem standardów zwyczajowo przyjętych przy 
realizacji tego typu zamówieniach. 

10. Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca (organizator). 

Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:  

63511000-4 Organizacja wycieczek 
55100000-1 Usługi hotelarskie 
55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące wydawania posiłków 
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 

 
VIII. ZAMAWIAJĄCY DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE Z ART. 29 UST. 3A USTAWY,  OKREŚLA W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI 

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ LUB PODWYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH 
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WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA, JEŻELI WYKONANIE TYCH CZYNNOŚCI POLEGA 

NA WYKONYWANIU PRACY W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 22 § 1 USTAWY Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. - KODEKS PRACY (DZ. U. 
Z 2018 R. POZ. 917, Z PÓŹN. ZM.) 

 
1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), 

wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej: 3 pracowników, którzy będą wykonywać 
czynności w zakresie prac różnych na cały okres realizacji zamówienia.  

 
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
Termin wykonania zamówienia mieszczący się  w okresie: 17 wrzesień - 17 październik 2019 r. 

 
 XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni. 

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

3. 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. 

 
XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 
 
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
 
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów. 
 
Określenie warunków:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w 
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
 
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
Określenie warunków:  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w 
postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 
 
3. Zdolność techniczna lub zawodowa 

 
Określenie warunków:  
Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 zamówienia obejmujące usługi o podobnym 
charakterze, polegające na organizacji wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych  
z transportem, wyżywieniem  i pełną obsługą,  o wartości każdej z usług minimum 60 000 zł brutto. 
 
Wykonawca wykaże ich rodzaj, wartość, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym 
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dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane. 
 

XIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU. 
 

1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw 
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację 
finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.  
4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
XIV.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5: 
 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1), 8),   
tj.: 
 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:  
 
pkt 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 2015 r. - 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); 
 
pkt 8) 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 ust. 1 pkt 15, 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. 
 
Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 
 
Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację 
finansową lub ekonomiczną. 
 
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
UWAGA:  
Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust.1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny 
ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie 
dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,  
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XV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z 

postępowania do oferty należy dołączyć: 
 

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5  
- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy. 
                                     

2. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie przez niego 
wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126), 
(niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o właściwe dokumenty do 
wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 24aa ustawy):  

 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 
 
- 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; 

 
- 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; 

 
- wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 
zamówienia obejmujące usługi o podobnym charakterze, polegające na organizacji wyjazdów integracyjnych 
dla osób niepełnosprawnych z transportem, wyżywieniem i pełną obsługą,  o wartości każdej usług minimum 
60 000 zł brutto. 

Wykonawca wykaże ich rodzaj, wartość, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których usługi te zostały 
wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności 
informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym 
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - to inne dokumenty; 

  

https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(24)ust(5)pkt(1)&cm=DOCUMENT


 

Projekt „My Samodzielni!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 

 

7 

3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (załącznik do SIWZ).  

 
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt  1 

i 3  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  
 

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w 
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 
podstaw wykluczenia. 
 
Dokumenty, o których mowa w pkt  2 składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku  w 
zakresie i na zasadach opisanych w pkt VI. 

 
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej 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.  
W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte 
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w 
szczególności:  
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego;  
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty. 
 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, 

stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać 
złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. 
Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.  

 
6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i 
oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.  

 
7 Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 

 
8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  
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 §7 ust. 1 niniejszego 
rozporządzenia, 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. 

 
X. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM. 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE 
 
1. Kryteria oceny ofert: 

1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający 
przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium 
ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem: 
C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 % 
gdzie: 
C – ilość punktów przyznana za cenę  
C min – najniższa cena w złożonych ofertach  
C b – cena badanej oferty 
100- wskaźnik stały 
60 % - procentowe znaczenie kryterium cena 
Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów. 

 

2) Przez kryterium termin wykonania (T) do oceny Zamawiający przyjmuje termin wykonania wskazany przez 
Wykonawcę w formularzu oferty.  
 

Zgodnie z warunkami SIWZ termin wykonania całości zamówienia to termin mieszczącym się w zakresie:  
17 wrzesień - 17 październik 2019 r. 

 
 Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie: 

 
-  termin wykonania wyjazdu integracyjnego mieszczący się w przedziale 17 - 30  wrzesień 2019r.- 40 pkt      
 
-  termin wykonania wyjazdu integracyjnego mieszczący się przedziale od 1 - 17 października 2019r. - 30 pkt 

 
Oferta w kryterium termin wykonania może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 
 
Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (T) 
 
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska 
największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 
 

XII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 
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Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 
1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych 
mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z 
zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W 
przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian 
wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.  
2. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

 
 

X. Miejsce i termin składania ofert. 
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie WTZ, pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej w Opatowie, ul. 

Słowackiego 13, 27-500 Opatów, nie później niż do godz. 10:00,  dnia 30. 08. 2019 roku. 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
Zamawiający otworzy koperty z ofertami dnia 30. 08. 2019 roku - o godz. 10:15 - pod adresem: Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Opatowie, ul. Słowackiego 13, 27-500 Opatów. 
         
XII. Termin związania ofertą. 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20. 08. 2019r. 

587759-N-2019 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

 
 
 
 
 
 
 

Jaroszowa Basak 
............................................... 

Kierownik Zamawiającego 
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