Ogłoszenie nr 2021/BZP 00182854/01 z dnia 2021-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie całodobowych usług opieki w Ośrodku Wsparcia mieszkaniu opieki
wytchnieniowej dla klientów z niepełnosprawnością z miasta Wrocławia w związku z realizacją
projektu "SAMO-Dzielni edycja 2"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
1.3.) Oddział zamawiającego: MOPS
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930000260
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Strzegomska 6
1.5.2.) Miejscowość: Wrocław
1.5.3.) Kod pocztowy: 53-611
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.5.7.) Numer telefonu: 717822397
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpu@mops.wroclaw.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.wroclaw.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie całodobowych usług opieki w Ośrodku Wsparcia mieszkaniu opieki
wytchnieniowej dla klientów z niepełnosprawnością z miasta Wrocławia w związku z realizacją
projektu "SAMO-Dzielni edycja 2"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22a9f9f5-16d6-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00182854/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16 13:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001063/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych w "mieszkaniu wytchnieniach"
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

"SAMO-Dzielni edycja 2" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.mops.wroclaw.pl oraz www.mops.wroclaw.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej szpu@mops.wroclaw.pl. Strona intern.
prowadzonego postępowania - http://bip.mops.wroclaw.pl/?app=przetargi oraz www.mops.wroclaw.pl
Na stronie znajdować się będą m.in. pytania zadawane przez Wykonawców i odpowiedzi, zmiany SWZ
oraz inf. o kwocie jaką z-cy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a po otwarciu ofert,
nazwy albo imiona i nazwiska wyk., siedzibach lub miejscach prowadzonych działalności gosp. albo
miejscu zamieszkania wykonawców, którzy złożyli oferty a także cenach zawartych w ofertach.
Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z wykonawcami, niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
Komunikacja ustna dopuszczalna jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na
stronach portalu internetowego https://ezamowienia.gov.pl/ oraz na stronie internetowej prowadzonego
postępowania http://bip.mops.wroclaw.pl oraz www.mops.wroclaw.pl.
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5. Wymagane jest złożenie oferty oraz oświadczenia o których mowa w art. 125 ust 1 Ustawy Pzp w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej szpu@mops.wroclaw.pl.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub miniPortal lub e-mail. szpu@mops.wroclaw.pl.
11. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych lub konkursie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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” oraz w związku z realizacją projektu pt. „ SAMO-Dzielni edycja 2”
Zamawiający informuje że:
1) administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest:
a. MOPS ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław,
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław (w odniesieniu do zbioru Baza danych związanych z realizowaniem zadań Instytucji
Zarządzającej przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach RPO WD 2014-2020).
c. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926
Warszawa (w odniesieniu do zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację
programów operacyjnych).
2) każdy z administratorów wyznaczył inspektora ochrony danych:
a. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - e-mail: iodo@mops.wroclaw.pl,ul.Strzegomska 6, 53-611
Wrocław.
b. Marszałek Województwa Dolnośląskiego - e-mail: inspektor@umwd.pl
c. Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego - e-mail: iod@miir.gov.pl.
3) przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
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zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych,
5) przekazane dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat lub realizacji i trwałości projektu
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub przez okres niezbędny na potrzeby
rozliczenia projektu, na potrzeby rozliczenia i zamknięcia RPO WD 2014 – 2020 oraz do czasu
zakończenia archiwizowania dokumentacji.
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go 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 danych osobowych przekazanych w niniejszym postępowaniu decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoba której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu posiada:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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 osoba której dane
osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu uzna że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje osobie której dane osobowe zostały przekazane w niniejszym postępowaniu:
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 tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZOB.281.14.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 584201,52 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowych usług opieki w Ośrodku Wsparcia mieszkaniu opieki wytchnieniowej przy ul. Kamieńskiego 190 dla klientów z terenu miasta
Wrocławia ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w związku z realizacją
projektu "SAMO-Dzielni edycja 2" przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera Rozdz. II oraz załącznik nr 3 i 6 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 23 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w SWZ w Rozdz. III pkt 9-11
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zadania w opiece nad
osobami starszymi/niepełnosprawnymi
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość zatrudnionych przez Wykonawcę pracowników z tzw. „grup społecznie
marginalizowanych
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponować osobami
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zdolnymi do wykonania zamówienia tj. min 3 osobami, które posiadają kwalifikacje do
wykonywania jednego z n.w. zawodów:
a) opiekuna środowiskowego i/lub asystenta osoby niepełnosprawnej i/lub pielęgniarza i/lub
opiekuna osoby starszej i/lub opiekuna medycznego i/lub opiekuna kwalifikowanego w domu
pomocy społecznej.
lub
b) osoby, które posiadają min. 6-cio miesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych,
w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego i
odbyły minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania
pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji z
uwzględnieniem zapisów zawartych w Załączniku nr 2 do SWZ - CZ. III. Oświadczenie dotyczące
podmiotowych środków dowodowych.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony formularz oferty - wg wzoru załącznik nr 1 do SWZ,
2) zestawienie kosztów zadania - załącznik nr 3 do SWZ.
3) Do oceny oferty w kryterium: Wykaz „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zadania…….” – załącznik nr 5 do SWZ.
4) Dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty - Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
z uwzględnieniem zapisów SWZ Rozdz. III pkt 1.5.2- 1.5.6. + Uwaga.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2 Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
2.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa każdy z Wykonawców wraz z
ofertą. Oświadczenia, których wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ, potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
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Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3.1 W przypadku, o którym mowa w ww. pkt 6.3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynikać winno, które usługi
wykonają poszczególni wykonawcy ( załącznik nr 2.2. do SWZ).
4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (na wezwanie
Zamawiającego – jeżeli dotyczy).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa może być zmieniona w stosunku do ustalonej wartości umowy, jeden raz w roku, przy
czym pierwsza zmiana jest możliwa po dniu 01.06.2022 r. w niżej wymienionych przypadkach
i na wskazanych warunkach:
1) w zakresie wartości umowy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zmiana wynagrodzenia
obejmować będzie okres od wejścia w życie przepisów uzasadniających zmiany,
z zastrzeżeniem że wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie, wysokość podatku i wartość brutto
umowy zostanie dostosowana do nowej stawki.
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona
na wniosek Wykonawcy.
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne. Zmiana
umowy w tym zakresie może być wprowadzona na wniosek Wykonawcy.
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U.
poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572). Zmiana umowy w tym zakresie może być
wprowadzona na wniosek Wykonawcy.
2) W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a-d, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia,
co do niewykonanej części zamówienia pod warunkiem wystąpienia przez Wykonawcę do
Zamawiającego w formie pisemnej ze stosownym wnioskiem o taką zmianę zawierającym
uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen wraz z dokumentami
potwierdzającymi, iż zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3) Zmiana wynagrodzenia obejmować będzie okres od wejścia w życie przepisów
uzasadniających zmiany, lecz nie wcześniej niż od dnia wpływu do Zamawiającego wniosku
wraz
z uzasadnieniem i dokumentami.
4) W przypadku nie wykazania wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia jak w ust. 1 pkt 3),
Zamawiający ma prawo odmówić zawarcia stosownego aneksu do czasu przedłożenia
wymaganego uzasadnienia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność żądania
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Wykonawcy.
2. Strony umowy mogą wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będzie
wyższa lub niższa o co najmniej 5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego, o którym mowa ust. 3. W przypadku takim stosuje się postanowienia ust. 1 pkt
3.
3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany
ceny materiałów lub kosztów (średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 31 stycznia roku
następnego za poprzedni rok kalendarzowy, na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
4. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych ust. 1 pkt. 1 nie może
przekroczyć 10% maksymalnej wartości brutto umowy określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 .
5. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych
okoliczności niezależnych od stron, stanowiących obiektywną przeszkodę w wykonaniu
przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 - o okres trwania przeszkody.
6. Zmiana osób świadczących usługi opieki, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały
wymagania i kwalifikacje określone w SWZ i posiadały min. takie same doświadczenie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-27 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-27 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacje dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów zawarte są w rozdz. III pkt 5
SWZ.
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