Zamawiający:
Miasto Dęblin - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
08-530 Dęblin
ul. Rynek 12
Tel: 81 883 02 16
Faks: 81 883 02 46
e-mail: ops@um.deblin.pl
www: www.ops.deblin.p

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
NA USŁUGI SPOŁECZNE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 750 000 €
PROWADZONEGO W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NAZWA ZAMÓWIENIA:

Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Aktywna Jesień”
OGŁOSZONEGO NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2017 R. POZ. 1579 ZE ZM.)
_________________________
1.
Informacje o Zamawiającym.
Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:
Miasto Dęblin - Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
08-530 Dęblin
ul. Rynek 12
Tel: 81 883 02 16
Faks: 81 883 02 46
e-mail: ops@um.deblin.pl
www: www.ops.deblin.p
Sprawa nr: PS.SI.II.0719.05.2018
2.
Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
ustawą, o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1 w/cyt. ustawy.
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3.

Opis przedmiotu zamówienia.

3.1 Kod Wspólnego słownika zamówień
85312400-3 - Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe
Kody dodatkowe:
85312000 – 9 – Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych
85310000 – 5 – Usługi pracy społecznej
Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy
Osobom Starszym w ramach projektu „Aktywna jesień” przez okres 31 miesięcy na rzecz 75 osób
niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Miasta Dęblin w wymiarze średnio 150 h zegarowe
miesięcznie.
Liczba uczestników poszczególnych form wsparcia oraz sposób i szczegółowe terminy realizacji
przedmiotu zamówienia zostały w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zamówienia.
3.1. Informacje o finansowaniu zamówienia:
Współfinansowanie: Środki Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią 80% ogólnych
środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu.
4.

Termin wykonania zamówienia.

4.1. Realizacja całości zamówienia odbywać się będzie w okresie od dnia zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia do dnia 30.04.2021 roku.
4.2. Poszczególne zajęcia powinny zostać wykonane w terminach określonych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
5.

Oferty częściowe, oferty wariantowe, umowa ramowa, aukcja elektroniczna.

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5.3. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
udzielenie wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu, możliwość udzielenia
zamówień uzupełniających w zakresie zadań 1-4 tj. zamówienia o wartości nie wyższej niż
50% wartości zamówienia podstawowego na warunkach co do przedmiotu i zakresu
tożsamych do warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
5.4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6.

Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.
7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8.

Warunki udziału w postępowaniu.
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8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2
i 4 ustawy.
8.1.1. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 1620 lub ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy 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.
8.1.2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt 8.1.1. powyżej.
8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
8.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
9.

Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców. Wymagania
dotyczące oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawców.

9.1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w pkt 8.1. , Zamawiający
żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych poniżej:
9.1.1. Każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
9.1.1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu udziału w postepowaniu zgodnie z
wzorem zawartym w załączniku nr 2 ;
9.1.1.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu którego wzór
stanowi załącznik nr 3;
9.2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie oświadczeń , o których mowa w pkt. 9.1.1.1.. i 9.1.1.2. Ocenę
spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzą po otwarciu ofert pracownicy
wskazani do czynności przy zamówieniu na usługi społeczne, zgodnie z formułą „spełnia - nie
spełnia".
9.3. Oferty Wykonawców, którzy nie potwierdzili spełniania warunków udziału
w postępowaniu podlegają odrzuceniu.
9.4. Wymagania dotyczące składania dokumentów przez wykonawców
9.4.1. 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 lub spełniają warunki udziału
w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
oświadczeń lub dokumentów.
9.4.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
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podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia
wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9.4.3. Zamawiający może także wezwać Wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym przez
siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że nie podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.4.4. Oświadczenia na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku
podstaw wykluczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zasobach
polega Wykonawca, jak również zobowiązanie takich podmiotów do udostępnienia
zasobów - składane są w oryginale.
9.4.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty,
oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
10.

Opis sposobu przygotowania oferty.

10.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
10.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny i trwały. Wszelkie załączone do
oferty dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do
reprezentowania Wykonawcy.
10.4. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom wskazanym w treści ogłoszenia o zamówieniu.
10.5. Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
10.6. Oferta musi zostać sporządzona na „formularzu oferty” którego wzór stanowi załączniki nr 5
do ogłoszenia o zamówieniu i powinna zawierać:
10.6.1.Cenę netto i cenę brutto za wykonanie 1 h zajęć w ramach zadania, na które jest
składana oferta; cenę łączną netto i brutto za wykonanie zadania, na które składana
jest oferta;
10.6.2. oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 ogłoszenia o zamówieniu.
10.6.3. wykaz usług stanowiący podstawę do oceny oferty w oparciu o kryterium
„Doświadczenie Wykonawcy”, sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do
ogłoszenia o zamówieniu.
10.7. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy stanowiących załączniki do ogłoszenia
o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez
Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść będzie odpowiadać treści formularzy
opracowanych przez Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który złoży w swojej ofercie
załączniki o treści nieodpowiadającej treści załączników do ogłoszenia o zamówieniu,
zostanie odrzucona.
10.8. Wszelkie dokonane korekty, skreślenia i poprawki muszą być parafowane (w miejscu
naniesienia tych poprawek) przez osobę/-y podpisującą/-e ofertę.
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10.9. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie lub
innym opakowaniu spełniającym powyższe cechy.
10.10. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje:
Miasto Dęblin – Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
Oferta w postępowaniu na:
Usługi opiekuńcze w ramach projektu „Aktywna Jesień”
Nie otwierać przed dniem: 30.08.2018 r., godzina 12.00

11.

Wyjaśnianie i zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.

11.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie treści
ogłoszenia wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
11.2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
udostępni na stronie internetowej.
11.3. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie
dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na
pytania zadane w tej formie.
11.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
w wyniku złożonych zapytań.
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12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
12.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 23, do dnia 29.08.2018 r. godz.
15.30, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona składającemu ją
Wykonawcy.
12.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.08.2018 r., o godz.12.00, w Sali Nr 1 Urzędu
Miasta w Dęblinie.
12.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
12.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:
12.4.1.

Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

12.4.2.

informacje dotyczące ceny zawartej w ofercie.

12.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:

13.

12.5.1.

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

12.5.2.

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

12.5.3.

cen zawartych w ofertach.

Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

12.1. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty lub wycofać złożoną
przez siebie ofertę. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy
zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert, i w takiej formie, jaka jest
wymagana dla złożenia oferty.
12.2. Zmiana oferty musi być złożona w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające zmianę oferty należy
dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku składania kolejnych zmian
oferty, dopisek „ZMIANA OFERTY” powinien zostać uzupełniony o kolejny numer zmiany.
12.3. Koperty lub opakowania oznakowane dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przed
otwarciem kopert lub opakowań zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
12.4. Wycofania oferty dokonuje się na wniosek Wykonawcy, podpisany przez Wykonawcę lub
osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, co winno być udokumentowane
odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie także pełnomocnictwem, o ile wycofanie oferty
podpisze osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie jest potwierdzone wpisem
do właściwego rejestru). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed
upływem terminu składania ofert.
12.5. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu
oferty. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające wycofanie oferty
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
12.6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (opakowania)
zawierające oferty, które zostały wycofane. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez
otwierania.
13.

Termin związania ofertą.
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13.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni
przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
14.

Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1. Cenę należy wskazać w Formularzu ofertowym - załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu.
14.2. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
14.3. Wykonawca określi w ofercie cenę netto i cenę brutto za realizację 1 h usługi w ramach
zadania 1 – 4, oraz cenę netto i cenę brutto za realizację poszczególnych zadań.
14.4. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne
do realizacji umowy (tj. np. należne podatki, koszty ubezpieczenia obowiązkowego i inne
koszty, jeżeli występują). Wykonawca podaje wszystkie ceny z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku.
15.

Informacje dotyczące rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą
a Zamawiającym prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

16.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

16.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
16.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego
z niniejszego postępowania;
16.1.2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
16.2. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie
następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena – 50 punktów
Kryterium nr 2 – Doświadczenie wykonawcy – 50 punktów
16.2.1. Kryterium nr 1 – Cena
Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie, w niniejszym kryterium zostanie
dokonane na podstawie poniższego wzoru:
Pi = 50 x Cmin/Ci
gdzie:
i to numer oferty,
Pi to liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie,
Cmin to najniższa cena brutto oferty spośród cen brutto wszystkich ofert,
Ci to cena brutto ocenianej oferty.
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16.2.2.W kryterium nr 2 „Doświadczenie Wykonawcy” oferta zostanie oceniona w skali
punktowej do 50 pkt na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie
sporządzonym według wzoru będącego załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu .
Najwyższą liczbę punktów (50) otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże się największym
doświadczeniem w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi lub/i niesamodzielnymi.
Każda następna oferta uzyska odpowiednio mniej punktów, zgodnie z wzorem:
liczba usług z oferty ocenianej
Liczba punktów oferty = --------------------------------------------------------------- x 50
największa liczba usług z wszystkich ofert
16.2.3. Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o kryterium nr 2 będzie brał pod
uwagę wyłącznie informacje podane przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym
przez Wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia.
16.2.4. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do
siebie dodane. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą
liczbę punktów.
16.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów
w kryterium oceny ofert oraz spełnia jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.
17.

Oferta z rażąco niską ceną.

17.1. Jeżeli cena oferty lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień.
17.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
17.3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
18.

Uzupełnienie oferty.

18.1. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlega
wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
18.2. Zamawiający może także wezwać Wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym przez siebie
terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlega wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu.
19.

Wyjaśnianie treści i tryb oceny ofert.

19.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym

8

a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści pkt. 19.2.
poniżej, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
19.2. Zamawiający poprawi w ofercie:
19.2.1. oczywiste omyłki pisarskie,
19.2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
19.2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
19.3. Ocena zgodności oferty z treściąogloszeniaozamowieniu przeprowadzona zostanie wyłącznie
na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
19.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
20.

Wykluczenie Wykonawcy.

20.1. Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
okolicznościach wskaznych w pkt 8.1. niniejszego ogloszenia.
20.2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
21.
a.

Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, gdy:
i. treść oferty nie będzie odpowiadać ogłoszeniu o zamówieniu;
ii. oferta będzie zawierać rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
iii. wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
iv. oferta będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

22.

Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania.

22.1. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu i zostanie oceniona, w oparciu
o przyjęte kryteria oceny ofert, jako najkorzystniejsza.
22.2 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
22.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
22.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i 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;
22.3.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;

9

22.3.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
22.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieszcza informacje,
o których mowa w pkt. 22.3.1. powyżej, na stronie internetowej.
23.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

23.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę,
którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
23.2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia
Zamawiającemu właściwego numeru rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego lub
ewidencji działalności gospodarczej (jeśli dotyczy) lub przedłożenia dowodu osobistego.
24. Wzór umowy.
Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu.
25. Unieważnienie postępowania.
25.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli:
28.3.1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego
wykluczeniu;
28.3.2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
28.3.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 22.2. ogloszenia o zamowieniu, zostały złożone
oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
28.3.4. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
28.3.5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
28.3.6. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
25.2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert,
- złożyli ofertę - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert ,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
25.3. Informację o unieważnieniu postępowania wraz z uzasadnieniem zamawiający zmieści na
stronie internetowej.
26.

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku postępowania
o udzielenie zamówienia.

26.1. Wykonawcy przysługuje odwołanie od czynności lub zaniechania czynności przez
zamawiającego, które wpływają na naruszenie zasad przejrzystości, obiektywizmu
i niedyskryminacji.
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26.2. Odwołanie wnosi się faksem lub w formie elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od dnia,
w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawy do jego wniesienia.
26.3. Zamawiający rozstrzyga odwołanie najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
wniesienia. Brak rozstrzygnięcia odwołania w tym terminie oznacza oddalenie odwołania.
26.4. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje prawa zamawiającego do zawarcia umowy.
26.5. W przypadku uwzględnienia odwołania, o powtórzeniu czynności lub wykonaniu
zaniechanych czynności, zamawiający informuje wszystkich wykonawców którzy złożyli
oferty.
26.6. Zamawiający oddala odwołanie, jeżeli stwierdzi brak naruszeń, które mogły mieć wpływ na
wynik postępowania.
26.7. Od rozstrzygnięcia odwołania nie przysługują inne środki ochrony prawnej.
27.

Wykaz załączników .

Załącznikami do ogłoszenia o zamówieniu są następujące wzory:
Oznaczenie
Załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6

Nazwa Załącznika
Specyfikacja warunków zamówienia
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie o spełnianiu warunków zamówienia
Doświadczenie Wykonawcy
Formularz ofertowy
Wzór umowy
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