
Poniec: Wykonywanie usług opieku ńczych dla osób z terenu miasta 

i gminy Poniec w roku 2014 i 2015  

Numer ogłoszenia:                     data zamieszc zenia:  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. ZPI 271.17.2013. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Poniec 

Ul. Rynek 24  

64 –125 Poniec  

Telefon  (65) 5731533, 5731433 

Fax (65) 5733983 

e-mail:  um@poniec.pl 

www.poniec.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonywanie usług opiekuńczych dla 

osób z terenu miasta i gminy Poniec w roku 2014 i 2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest świadczenie usług opiekuńczych w myśl art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej ( Dz.U. z 2013, poz. 182 z póź.zm). na terenie miasta i gminy Poniec w miejscu 

zamieszkania podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku 

do niedzieli ( także w święta) Świadczenie usług opiekuńczych dla około 13 osób, ilość godzin i dni w 

tygodniu w zależności od potrzeb i stanu zdrowia świadczeniobiorców. Miejscem wykonywania usług 

jest miejsce zamieszkania podopiecznego. Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie 

wykonywania zamówienia wyniesie około 4.500 godzin. Jest to pomoc w zaspakajaniu codziennych 

potrzeb życiowych, pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, 

załatwianie innych spraw zleconych przez podopiecznego. Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV):  85.00.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 



 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Nie przewiduje się wnoszenia wadium. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na 

potwierdzenie spełniania tego warunku załączy do oferty stosowne dokumenty (odpis 

właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej), z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do 

prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje 

potencjałem technicznym do wykonania zamówienia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje 

się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UD ZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE AR T. 24 UST. 1 

USTAWY 



• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

•  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających  z art. 22 ust.1 ustawy b) 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania c) wykaz wykonanych usług d) 

Wypełniony Formularz oferty c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy. Uwaga! Do oferty 

wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z 

oryginałem przez notariusza; e)Opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ( tj. taka, której termin ważności 



upływa nie wcześniej niż na dzień składania oferty). Wykonawca zobowiąże się, że będzie 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres umowy tj. od daty podpisania umowy do 

przewidywanego terminu zakończenia zadania upływającego orientacyjnie w dniu 31-12-2015r. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofert, na podstawie, której dokonano 

wyboru wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.poniec.pl 

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w pos tępowaniu lub ofert:  

09.12.2013r.odzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Poniecu ul.  Rynek 24,  64-125 Poniec. pokój nr 3 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

 
 Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych nr 477416 Data zamieszczenia 21.11.2013r. 


