


I. Nazwa i adres zamawiającego

Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec ul. Szpitalna 1 
Regon: 240837054; NIP: 644-35-04-464
Tel. (032) 41 30 125, Fax (032) 41 30 131
www.szpital.sosnowiec.pl; zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 
1. Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  usługi  opieki  nad  dzieckiem/dziećmi

przez opiekunki/opiekunów/nianie w miejscu zamieszkania na czas uczestnictwa rodziców/opiekunów w
projekcie ,,Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego
na terenie podregionu sosnowieckiego.

2. Przewidywana maksymalna ilość świadczonych usług, wynosić będzie łącznie 3696 godzin zegarowych,
dla całego zadania, które zlecane będzie sukcesywnie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
Planowany  okres  realizacji  usług:  od  dnia  01.11.2017  r.  do  dnia  31.08.2019  roku,  średnio  168
godz./miesiąc w godzinach od 7:00 do 15:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub
zwiększenia  liczby  godzin  udzielania  świadczeń  w  danym  okresie  w  zależności  od  bieżącego
zapotrzebowania po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Wykonawca  winien  zapewnić  opiekę  nad:  dzieckiem  i/lub  dziećmi  w  miejscu  ich  zamieszkania
na terenie  podregionu  sosnowieckiego  obejmującego pięć  powiatów:  Dąbrowę  Górniczą,  Jaworzno,
Sosnowiec, powiat będziński, powiat zawierciański.

4. Opieką mogą zostać objęte dzieci z przedziału wiekowego: od ukończenia 20 tygodnia życia do dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym (do 12 lat). 

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  opiekę  podopiecznym  w  sposób  umożliwiający  właściwe
świadczenie usług.

6. Opiekunka/opiekun/niania  będzie  sprawować  opiekę  w  miejscu  zamieszkania  dzieci,  w sposób
odpowiedni  z  uwzględnieniem  ich  wieku  oraz  potrzeb.  Minimalny  zakres  czynności
opiekunki/opiekuna/niani to: 

a)  w przypadku dzieci w wieku do 6 lat nie uczęszczających do żłobka i przedszkola:
- dbanie o bezpieczeństwo dziecka,
- podawanie posiłków przygotowanych przez rodziców/opiekunów,
- dbanie o higienę dziecka,
- zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka 
- dbanie o rozwój dziecka poprzez stosowanie odpowiednich zabaw i zajęć dostosowanych do
ich wieku i potrzeb,
- innych podyktowanych potrzebami edukacyjnymi dziecka

b)  w  przypadku  dzieci  uczęszczających  do  żłobka,  przedszkola  lub  szkoły,  do  głównych  zadań
opiekunki/opiekuna/niani  należałoby  zaprowadzanie/odbieranie  dziecka  z wspomnianych  placówek
edukacyjno-wychowawczych  i sprawowanie  opieki  nad  nim  do momentu  powrotu  rodzica/opiekuna
dziecka  z  zajęć  organizowanych  w  ramach  projektu. W  czasie  przebywania  dziecka  pod  opieką
opiekunki/opiekuna zapewnione powinny być podstawowe potrzeby dziecka określone w podpunkcie
powyżej (dla dzieci  w wieku do 6 lat nie uczęszczających do żłobka i przedszkola)

7. Poszczególne  ramy  czasowe  udzielania  świadczeń  –  tzw.  harmonogram  udzielanego  wspacia
obejmujący terminy i godziny będzie uzgadniany na bieżąco pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
(z uwględnieniem potrzeb rodziców/opiekunów dzieci).

8. Opieka  będzie  zlecana  w  zależności  od  potrzeb   tj.  w  przypadku  udziału  nowych
rodziców/opiekunów dzieci w projekcie lub w przypadku sytuacji mających wpływ na harmonogram z
min. 5 dniowym wyprzedzeniem (5 dni roboczych).

9. W wyjątkowych przypadkach termin wskazany w pkt. 8, może ulec skróceniu do 2 dni roboczych.  
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

a) bezpieczeństwo i opiekę dzieciom we wskazanych przez Zamawiającego terminach, godzinach i
miejscu.

b) Odpowiednią kadrę, która zapewni właściwe i bezpieczne warunki realizacji zadania.
11. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania wskazanego Przedstawiciela Zamawiającego

niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  następnym  dniu  roboczym  od zaistnienia  zdarzenia
(telefonicznie lub e-mailem), o zaistniałych trudnościach w realizacji zadania, które mogą polegać np.
na:

a) nieobecności Klienta w domu, w godzinach gdy miała być realizowana opieka,
b) późniejszym niż planowano powrocie klienta do domu,
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c) odmowie przyjęcia opiekunki/opiekuna,
d) trudnościach w sprawowaniu bezpośredniej opieki np. z powodu szczególnie trudnych zachowań
dzieci.

12. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania m.in. koszty dojazdu, wyżywienia, badań
i ubezpieczenia opiekunek/opiekunów/niań na czas wykonywania zadania ponosi Wykonawca.

13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia m.in. następującej dokumentacji:
1) Karty Opieki zgodnie ze wzorem - załącznik nr 2 do umowy, która będzie potwierdzała
wykonanie zadania,  
2)  raportu  z  ilości  godzin  opieki,  po  każdych  dwóch  tygodniach  sprawowania  opieki
(przesyłane do wyznaczonej przez Zamawiającego osoby/koordynatora e-mailem), 
3)  miesięcznej  zbiorczej  listy  osób  objętych  opieką  z  ewidencją  zrealizowanych  godzin
opieki. 

Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązuje  się  przekazywać  po każdym miesiącu  sprawowania
opieki  jako  załącznik  do  faktury/rachunku  do sekretariatu  Szpitala  do  5  dnia  następnego  miesiąca
za miesiąc poprzedni.

14. Cała dokumentacja z realizowanego zadania winna posiadać logo. Wzór przekaże Zamawiający w
dniu podpisania umowy. 

15. Wykonawca  wskaże  ze  swojej  strony  osobę  koordynującą  zadanie  i  zapewni  z  nią  możliwość
kontaktu osobistego w siedzibie Zamawiającego oraz kontaktu telefonicznego i mailowego, przez cały
okres realizacji umowy. 

16. Wypłata  należności  nastąpi  w terminie  do  30  dni  licząc  od  dnia  doręczenia  przez  Wykonawcę
prawidłowo sporządzonego rachunku/faktury oraz załączników wskazanych w punkcie  13,  na konto
bankowe wskazane przez Wykonawcę.

17. Wykonawca winien działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa m.in. z ustawą  z dnia 4
lutego 2011 r.  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,
1428) oraz ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z
późn. zm.).

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie od 01.11.2017r. do 31.08.2019r. (22 miesiące).
2. Usługa wykonywana będzie w miejscu zamieszkania uczestników projektu.

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu, 
b)  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  określone  przez  zamawiającego  w ogłoszeniu  o
zamówieniu i w pkt. IV.2.a) SIWZ. 

2. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowa-
niu, dotyczące: 

a)  kompetencji  lub  uprawnień do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to
z odrębnych przepisów 

– Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

b) zdolności technicznej lub zawodowej 
- warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1)  wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje usługi  opieki nad dziećmi
zgodne z przedmiotem zamówienia na który składa ofertę,  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie  (co
najmniej 1 zamówienie polegające na sprawowaniu opieki nad min. 10 dzieci (łącznie lub oddzielnie)
przez okres co najmniej 3 miesięcy).

2) dysponuje osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem co najmniej czterema osobami, które będą skierowane
przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadające co najmniej półroczne doświadcze-
nie praktyczne w dziennej opiece nad osobami określonymi w pkt. II.4 SIWZ. 

Uwaga: 
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W związku z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp  :   „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifi-

kacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na  zdolnościach innych podmiotów,  gdy

podmioty te zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”

W związku z powyższym, w sytuacji gdy powyższy warunek  będzie spełniany nie przez wykonawcę lub
wspólników konsorcjum,  a  przez  „inny  podmiot”,  to „podmiot”  ten  musi  być  podwykonawcą części
usług. 

c) sytuacji ekonomicznej i finansowej 
– Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie

2.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23
ustawy Pzp.

3. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 11 Pzp – w przypadku braku złożenia oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
3.2. Zamawiający nie wprowadza fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
ustawy Pzp.
3.3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże, że
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. IV.2.b) SIWZ.

IV.A Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty
Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w art. 24aa ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oce-
ny ofert, określonymi w SIWZ, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu okre-
ślone w pkt. IV.2.b).

V.  Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia. 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć  :  
a)  oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu według załącznika nr 2 do SIWZ;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według załącznika nr 1 do SIWZ;
c)  oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – w terminie 3 dni  od zamieszczenia
przez Zamawiającego na stronie internetowej Szpitala informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  Wzór oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ,
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje
się odpowiednio § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów doku-
mentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
poz. 1126).

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają   zdolność techniczną lub zawodową  należy złożyć  :
2.1. wykaz usług  określonych w pkt. IV.2.1. SIWZ wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Dowodem, o którym mowa wyżej są:

a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny  o obiektywnym charakterze  Wykonawca  nie  jest  w  stanie  uzyskać  tych  dokumentów  –
oświadczenie  Wykonawcy;  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal  wykonywanych
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referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2.2  wykaz  osób  (określonych  w  pkt.  IV.2.2.  SIWZ)  skierowanych  przez  Wykonawcę  do  realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
na  temat  ich  doświadczenia niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  publicznego,  a  także  zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

3.  Wszystkie  w/w  dokumenty  powinny  być  przedstawione  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Wykonawcy.

4.  Dla  Wykonawców  występujących  wspólnie  (spółka  cywilna,  konsorcjum)  ma  w  szczególności
zastosowanie art. 23 Prawa zamówień publicznych. Oferta winna zawierać dokument potwierdzający
ustanowienie  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  albo  reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia  umowy  w  sprawie
zamówienia  publicznego  (forma  pełnomocnictwa:  oryginał  lub  kopia  poświadczona  za  zgodność
z oryginałem przez notariusza). 

4.1. Dokumenty związane z brakiem podstaw do wykluczenia z przetargu oraz potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu  wspólnicy spółki cywilnej i     konsorcjanci   muszą złożyć oddzielnie,
tj. każdy ze wspólników/konsorcjantów musi przedłożyć oddzielne oświadczenie, dotyczące wyłącznie
jego osoby.

5. Pełnomocnictwo – jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 
Forma pełnomocnictwa: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

6.  Wykonawca  składa  również  wypełnione  czytelnie,  podpisane  i  opieczętowane  przez  osobę/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
-  formularz ofertowy  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
-  formularz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 / 2.1. do SIWZ,

7. Zamawiający wymaga, aby dokumenty określone w pkt. 1, 2 i 6 sporządzone były zgodnie z załącznikami
w pełnym  brzmieniu.  Tym  samym  zaleca  się  wypełnienie  załączników nr  1,  2,  2.1,  4,  5 na  drukach
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

8.  Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt. 2.1 oraz 2.2  potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

VI. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, za
pośrednictwem operatora  pocztowego,  posłańca  lub  osobiście.  Zamawiający  dopuszcza  elektroniczną
formę porozumiewania się z Wykonawcami za pomocą e-maila (lub w przypadku braku e-maila – faxu)
z zastrzeżeniem postanowień  ust.  1a.  Jeżeli  Zamawiający  lub  Wykonawca  przekazują  oświadczenia,
wnioski,  zawiadomienia  oraz informacje  drogą elektroniczną  (lub faxem), każda ze stron na żądanie
drugiej potwierdza fakt ich otrzymania. 

1a. Za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście, Wykonawcy są zobowiązani składać:
- ofertę (wraz z oświadczeniami) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
- dokumenty dla wykazania braku podstaw do wykluczenia (również uzupełniane). Zamawiający uzna te

dokumenty i oświadczenia za złożone w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed
upływem wyznaczonego terminu;

- dokumenty w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ
przez Zamawiającego(również uzupełniane). Zamawiający uzna te dokumenty i oświadczenia za złożone
w wyznaczonym terminie, jeżeli dotrą do Zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu;
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- pełnomocnictwo;
2.  Zgodnie  z  art.  38  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  Wykonawca  może  zwrócić  się  do

Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2a.  Zaleca się przesyłanie zapytań do treści SIWZ  drogą elektroniczną w formacie WORD na niżej

podany adres poczty elektronicznej.
2b. Nie będą udzielane wyjaśnienia  na zapytania dotyczące niniejszej  SIWZ kierowane w formie ustnej

bezpośredniej lub drogą telefoniczną.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu

składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.  Zgodnie  z  art.  38  ust.  1a  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynie  po  upływie  terminu  składania  wniosków,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

5. Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.  
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach jw. upoważniony jest Dział Zamówień Publicznych,  e – mail:
zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl
tel: (32) 41 30 125, 131, 130  fax. 41 30 131

I.Opis sposobu przygotowania oferty

1.  Wykonawca  winien  zapoznać  się  ze  wszystkimi  rozdziałami  oraz  załącznikami  składającymi  się  na
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2.  Wykonawca  ma prawo złożyć  tylko  jedną  ofertę,  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w niniejszej
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.  Formularz  ofertowy  należy  wypełnić  według  warunków  i  postanowień  SIWZ.  W  przypadku,  gdy
jakakolwiek  część  z  tych  dokumentów nie  dotyczy  Wykonawcy Zamawiający  zaleca  wpisanie:  „nie
dotyczy”. 

4. Ofertę należy sporządzić czytelnie w języku polskim w formie pisemnej.
5.  Oferta,  wszelkie  składane  dokumenty  i  oświadczenia  muszą  być  podpisane  przez  osobę  lub  osoby

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Podpisy powinny być czytelne lub opatrzone imienną
pieczątką.

6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia  w językach obcych należy dostarczyć przetłumaczone na język
polski.

7. Oferta wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami i oświadczeniami powinna stanowić jedną całość.
Wszystkie strony należy połączyć z sobą (zszyć, spiąć, zbindować lub w inny sposób).

8. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty muszą być parafowane przez osoby wskazane
w pkt. 5. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

9.  W  sytuacji,  gdy  oferta  zawiera  informacje  stanowiące  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.),
Wykonawca winien  wraz z uzasadnieniem w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród
zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym
uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie,  w osobnej  wewnętrznej  kopercie,  oznaczonej  klauzulą  o treści:  „DOKUMENT

STANOWI  TAJEMNICĘ  PRZEDSIĘBIORSTWA  W ROZUMIENIU  ART.  11  ust.  4  USTAWY

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.)”.
10. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, opisanej w następujący sposób: 

Nazwa, adres Wykonawcy:……………………………….
Oferta  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego:

usługę opieki nad dzieckiem/dziećmi przez
opiekunki/opiekunów/nianie w miejscu zamieszkania na czas

uczestnictwa rodziców/opiekunów w projekcie ,,Odnaleźć Siebie”
ZP-2200-37/17

Nie otwierać przed  09.10.2017r.,  godz. 1030” 

11. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

6

Program „Odnaleźć siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu sosnowieckiego.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.



a. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  do  złożonej  oferty  bądź  wycofać  ofertę  pod
warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  bądź
wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert

b. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone na takich samych zasadach jak
składana oferta – w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „zmiana”.

c. Koperty  oznaczone  napisem  „zmiana”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty
Wykonawcy, który wprowadził zmianę i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostaną dołączone do oferty.

d. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt. 

II.Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy złożyć w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1,
Sekretariat III piętro do dnia 09.10.2017r. do godz. 10  00   .

2. Oferta  złożona  po  terminie  zostanie  zwrócona  Wykonawcy  zgodnie  z  art.  84  ust.  2  ustawy  Prawo
zamówień publicznych.

3.  Zamawiający  otworzy  oferty  w  dniu  09.10.2017r.  o  godz.     10  30   w  Dziale  Zamówień  Publicznych
Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o., 41-219 Sosnowiec, ul. Szpitalna 1, budynek przy portierni
głównej. Otwarcie ofert jest jawne.

XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 
2. Sposób obliczenia ceny: 
Cena winna być obliczona na podstawie cen jednostkowych wg tabeli zamieszczonej w formularzu oferty:
wartość netto: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.
 Wykonawca określi  cenę ryczałtową za 1 godzinę zegarową (60 minut)  opieki  nad dzieckiem/dziećmi,
podając ją z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto za
3696 godzin opieki.
3. Oferta  musi  zawierać  ostateczną,  sumaryczną  cenę  obejmującą  wszystkie  koszty  z  uwzględnieniem

wszystkich opłat i podatków.
4. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

UWAGA! 
1. Wszystkie kwoty wskazane w formularzu ofertowym i formularzu asor-

tymentowo-cenowym należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku)
zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w
sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, (...) (Dz. U. Nr 212, poz. 1337)-
"końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".

2. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Za-
mawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

XII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:  

1. Kryterium oceny ofert:
1.1 Cena  – 90%
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę :
Cmin – cena  najniższa spośród badanych ofert, Cn – cena  badanej oferty
100 – stały współczynnik, P – liczba punktów
P = ( Cmin / Cn ) x 100 x 90% 
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1.2 Aspekty społeczne - 10% 
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za „  aspekty społeczne  ” :  

a) Zatrudnienie co najmniej jednej osoby niepełnosprawnej, o której mowa w przepisach o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw człon-
kowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na czas realizacji przedmiotu zamó-
wienia, do wykonywania czynności w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza wskazania osoby już zatrudnionej. 
Osoba niepełnosprawna musi być zatrudniona na cały etat w przypadku umowy o pracę, a w przypadku
umowy cywilnoprawnej wynagrodzenie tej osoby nie może być mniejsze niż minimalna stawka godzinowa
określona zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Liczba godzin pracy pracownika zatrudnionego na umowę cywilnoprawną musi być zgodna z liczbą godzin
przepracowanych przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (w ramach całego etatu). 
b)  Wykonawca  otrzyma  10  pkt  za  zatrudnienie  osoby  niepełnosprawnej.  Jeżeli  Wykonawca  nie
zadeklaruje (nie uzupełni w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SIWZ – pola dot. zatrudnienia osoby
niepełnosprawnej)  zatrudnienia pracownika (na warunkach jak wyżej) –  otrzymuje 0 pkt. 
c)  Na  żądanie  Zamawiającego,  przed  podpisaniem  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  będzie
udokumentować  fakt  zatrudnienia  osoby  niepełnosprawnej,  w  szczególności  poprzez  udostępnienie  do
wglądu zanonimizowanych dokumentów:
- umowy o pracę (lub innej),
- dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego,
- dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej,
W przypadku nie przedłożenia do wglądu oświadczeń i dokumentów, o których mowa wyżej (lub jeżeli
dokumenty  nie  potwierdzają  spełnienie  warunków)  Wykonawca  otrzyma  0  pkt.  w  kryterium  „aspekty
społeczne”  a  Zamawiający  dokona  ponownej  oceny  i  badania  ofert  w  celu  wyłonienia  oferty
najkorzystniejszej.  

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów w obu kryteriach.  

XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIV. Pozostałe reguły postępowania

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu
zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt.7 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wskazuje części kluczowych zamówienia i nie wymaga osobistego ich wykonania.
5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy

podwykonawcom. 
5.1.  Wykonawca,  który  zamierza  wykonywać  zamówienie  przy  udziale  podwykonawcy,  musi  wyraźnie
w ofercie  wskazać,  jaką  część  (zakres  zamówienia)  wykonywać  będzie  rzeczywiście  w  jego  imieniu
podwykonawca  oraz  podać  firmę  podwykonawcy.  Należy  w  tym  celu  wypełnić  odpowiednio
oświadczenie  według pkt.  7  załącznika nr  1 – Formularz  oferty. Jeżeli  Wykonawca  zostawi  punkt  7 w
formularzu  niewypełniony,  zamawiający  uzna,  iż  zamówienie  zostanie  wykonane  siłami  własnymi
wykonawcy, bez udziału podwykonawców.
5.2..  Zamawiający żąda,  aby przed przystąpieniem do wykonania  zamówienia  Wykonawca,  o ile są już
znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z
nimi,  zaangażowanych  w  wykonaniu  zamówienia.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych podwykonawców,  którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizacje zamówienia.
5.3.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Zgodnie z Księgą Jakości Zarządzania Środowiskowego oraz Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną

Pracy – pkt. 7.4.2 Zamawiający dokona oceny dostawców/Wykonawców.
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XV.  Istotne dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy
w sprawie zamówienia publicznego 

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia (faksem lub drogą elektroniczną) o wyborze
najkorzystniejszej oferty.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze
oferty, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

3. Miejsce  i  termin  podpisania  umowy  Zamawiający  wskaże  wybranemu  w  wyniku  niniejszego
postępowania Wykonawcy.

4. Jeżeli  wybrana oferta została złożona przez Wykonawców, o których mowa w art.  23 ustawy Prawo
zamówień  publicznych,  Zamawiający  może  żądać  przed  zawarciem  umowy  w  sprawie  niniejszego
zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XVII.  Pouczenie  o  środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku  postępowania
o udzielenie zamówienia

W  toku  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Wykonawcy  przysługują  środki  ochrony
prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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Załącznik nr 1
ZP-2200-37/17

                                                          ……………………………………   
 (pieczęć firmowa )

Formularz oferty

Nazwa Wykonawcy: ..................................................................................................

siedziba/adres: .........................................................................................................................

Regon: ........................................................... NIP: .......................................... KRS: .....................................
telefon:...............................................fax: .........................................................

e–mail:................................................................................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1?   TAK  /  NIE

1. Przystępując  do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  świadczenie  usługi  opieki  nad  dzieckiem/dziećmi  przez
opiekunki/opiekunów/nianie  w  miejscu  zamieszkania  na  czas  uczestnictwa  rodziców/opiekunów  w
projekcie ,,Odnaleźć Siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego
na terenie podregionu sosnowieckiego. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, oferuję  wykonanie przedmiotowego zamówienia
na warunkach określonych w SIWZ:

a) za cenę:

Wartość zamówienia netto Wartość zamówienia brutto

Zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Nazwa przedmiotu zamówienia

Cena
jedn. netto
za godzinę
zegarową
(60 minut)

usługi
opieki

Cena jedn.
brutto za
godzinę

zegarową
(60 minut)

usługi
opieki

Max. ilość
godzin opieki

Wartość
zamówienia

netto
(kol. 2 x kol. 4)

Wartość
zamówienia

brutto
(kol. 3 x kol. 4)

1 2 3 4 5 6
Usługa  opieki  nad
dzieckiem/dziećmi  w  miejscu
jego/ich zamieszkania  wraz z
kosztami  dojazdu,
wyżywienia,  badań  i
ubezpieczenia

3696

1

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilan-
sowa nie przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilan-
sowa nie przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilanso-
wa nie przekracza 43 milionów EUR.
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opiekunek/opiekunów/niań

b)
oświadczam,
że zatrudnię osobę niepełnosprawną/ nie zatrudnię osoby niepełnosprawnej*

* skreślić niewłaśnie

2. Warunki płatności: 
Oferujemy płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
3. Termin wykonania zamówienia:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w  terminie od 01.11.2017r. do 31.08.2019r. (22 miesiące).

4.  Oświadczam, że:
1. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany. 
2. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
3. Jestem związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.

5. Oświadczam, że: 
1) przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia będą zgodne z  ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.  o

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 1428) oraz ustawą z
dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).

2) oświadczam, że spełniam warunki określone w niniejszym postępowaniu,  

6. Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty:
a)  nie  będzie  prowadził  do  powstania  u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  z  przepisami
o podatku od towarów i usług;
b)  będzie  prowadził  do  powstania  u  Zamawiającego  obowiązku  podatkowego  zgodnie  z  przepisami
o podatku od towarów i usług w zakresie i wartości:
 ...............................................................................................................................
(należy wskazać nazwę/rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz ich 
wartość bez kwoty podatku od towarów i usług)

7. Podwykonawstwo:
Podwykonawstwo: Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia?

[] Tak [] Nie
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców: 

Podwykonawca 
(nazwa/adres):

Zakres:

............................

Data:    ..............................

..............................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2
ZP-2200-37/17
Wykonawca:  (dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)
…………………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 

od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Pzp 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam,  że  nie  podlegam  wykluczeniu  z  postępowania  na  podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

Data:    ..............................
                                                ..........................................................................

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku oferty 
wspólnej – podpis każdego z Wykonawców 
składających ofertę wspólną

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez

Zamawiającego w pkt. ....... SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………………

...

…………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………….., 

w  następującym  zakresie:

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

.……………………………………………………………………………………………………….

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

…………………………………………
(Podpisy i pieczęć imienna osób upraw-

nionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Załącznik nr 2.1
- UWAGA!  Załącznik przedłożyć  w terminie do 3 dni   od zamieszczenia na stronie internetowej Szpitala  

informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz

adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cen ofert.

(dla wspólników spółki cywilnej wypełnić odrębnie dla każdej osoby)
Załącznik powinien być złożony w formie pisemnej  

ZP-2200-37/17
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Ja, niżej podpisany ..........................................................................................
                                                           (imię i nazwisko składającego oświadczenie)

Będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:
.....................................................................................................................
                                                    (nazwa Wykonawcy)

....................................................................................................................
                                              (adres siedziby Wykonawcy)

Niniejszym oświadczam, że*:

- Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), z Wykonawcami, którzy złoży-
li oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

- Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odręb-
ne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**:

Nazwa Wykonawcy 
(który złożył ofertę w postępowaniu)

Siedziba

UWAGA:
Jeżeli Wykonawca nie przynależy  do żadnej grupy kapitałowej może złożyć  wraz z ofertą oświadczenie
o treści:
Oświadczam, że Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

[w  przypadku  jakiejkolwiek  zmiany  sytuacji  wykonawcy,  tj.  włączenia  do  grupy  kapitałowej,  Wykonawca  jest
zobowiązany do zaktualizowania powyższego oświadczenia]

Data:    ..............................
             .......................................……………………

Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy, 
w przypadku oferty wspólnej – podpis każdego z 
Wykonawców składających ofertę wspólną

* niepotrzebne skreślić
** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli
odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wskazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
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Załącznik nr 3
ZP-2200-37/17

UMOWA NR ............. - wzór

zawarta w dniu ……………………… pomiędzy:
Sosnowieckim Szpitalem Miejskim sp. z o.o., 
41–219  Sosnowiec,  ul.  Szpitalna  1,  zarejestrowaną  w  Sądzie  Rejonowym  w  Katowicach,  Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000476320
posiadającą NIP: 644-35-04-464, Regon 240837054, będącą płatnikiem VAT, 
wysokość kapitału zakładowego: 72 847 000,00 zł
reprezentowaną przez Zarząd: 
……………………………………………………
……………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a 
firmą  ...........................  z  siedzibą  w  ............................................,  zarejestrowaną  w  /  wpisaną
do ...................................................... pod nr ...................................
posiadającą NIP: ..........................., Regon nr ......................................, 
reprezentowaną przez:
..............................................................
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Program „Odnaleźć siebie” deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego
na terenie podregionu sosnowieckiego [dalej: Program]

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na
lata 2014-2020 [dalej: Projekt]

W rezultacie  przeprowadzenia  przez  Zamawiającego –  zgodnie  z  ustawą Prawo zamówień  publicznych
z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1579) przetargu nieograniczonego znak sprawy
ZP-2200-37/17 zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dzieckiem (dziećmi) rodziców lub opiekunów,
których możliwość uczestnictwa  w realizowanym przez Zamawiającego Programie jest uzależniona od
zapewnienia opieki nad dzieckiem (dziećmi).

2. Opieka sprawowana będzie  nad dzieckiem lub dziećmi (maksymalnie jednocześnie nad trojgiem dzieci)
w  miejscu  ich  zamieszkania  na  terenie  podregionu  sosnowieckiego  obejmującego  pięć  powiatów:
Dąbrowę  Górniczą,  Jaworzno,  Sosnowiec,  powiat  będziński,  powiat  zawierciański,  w  dniach  i
godzinach uczestniczenia przez ich rodziców (opiekunów) w Programie.

3. Usługa  opieki  sprawowana będzie  w przedziale  czasowym od godziny  07.00 do godziny 15.00  od
poniedziałku  do  piątku  w  dni  nie  będące  świętami,  w  wymiarze  zleconym  przez  Zamawiającego,
według jego rzeczywistych potrzeb przedstawionych w harmonogramie ustalonym zgodnie z § 2 ust. 3 i
4.

4. Maksymalny  wymiar  świadczonych  usług  w  całym  okresie  realizacji  umowy wynosi  3696  godzin
zegarowych.

§ 2
SPRAWOWANIE OPIEKI 

1. Opieką mogą zostać objęte dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 12 lat. 
2. Opieka będzie  sprawowana z uwzględnieniem wieku dzieci oraz ich indywidualnych potrzeb. Opieka

obejmuje w szczególności:
1) w przypadku dzieci w wieku do 6 lat nie uczęszczających do żłobka i przedszkola:

a) dbanie o bezpieczeństwo dziecka,
b) podawanie posiłków przygotowanych przez rodziców/opiekunów,
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c) dbanie o higienę dziecka,
d) zaspokajanie podstawowych potrzeb fizjologicznych dziecka,
e) dbanie o rozwój dziecka poprzez stosowanie odpowiednich zabaw i zajęć dostosowanych do

ich wieku i potrzeb,
f) wykonywanie innych czynności podyktowanych potrzebami edukacyjnymi dziecka

2) w przypadku dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola lub szkoły:
a) odprowadzanie i odbieranie dziecka lub dzieci z placówek edukacyjno-wychowawczych  po

uzgodnieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz placówkami,
b) sprawowanie opieki nad dzieckiem (dziećmi), w zakresie jak w pkt 1, do momentu powrotu

rodzica/opiekuna dziecka z zajęć organizowanych w ramach Programu.
3. Opieka  będzie  sprawowana  w  miejscach,  godzinach  i  dniach  przedstawionych  w  zapotrzebowaniu

sporządzonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rodziców (opiekunów)
uczestniczących w Programie i przedstawianym Wykonawcy.

4. W  przypadku  zmiany  składu  osobowego  uczestników  Programu,  mającego  wpływ  na  realizację
niniejszej umowy, Zamawiający przedstawi Wykonawcy nowy harmonogram.

5. Usługa będzie wykonywana przez posiadający odpowiednie kompetencje i kwalifikacje personel, dający
rękojmię należytej realizacji przedmiotu umowy.

§ 3
UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI

1. Realizacja opieki nad konkretnym dzieckiem (dziećmi) będzie następowała na podstawie indywidualnej
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą, a rodzicami (opiekunami), w której zostaną wskazane:
1) dzieci objęte opieką,
2) osoba, bądź osoby sprawujące opiekę, ze wskazaniem okoliczności i trybu zmian w tym zakresie,
3) zindywidualizowany zakres opieki
[dalej: umowa o sprawowanie opieki]. 

2. Umowa o sprawowanie opieki nie będzie zawierała żadnych postanowień skutkujących obciążeniem
rodziców  (opiekunów)  jakimikolwiek  kosztami  związanymi  z  jej  zawarciem,  rozwiązaniem,
wygaśnięciem bądź realizacją.  Wyłącznym źródłem pokrycia kosztów sprawowania opieki jest umowa
zawarta  pomiędzy  Wykonawcą,  a  Zamawiającym,  co  znajdzie  odzwierciedlenie  w treści  umowy o
sprawowanie opieki.

3. W  umowie  o  sprawowanie  opieki  Wykonawca  przyjmie  odpowiedzialność  wobec  dzieci  objętych
opieką  oraz  ich  rodziców  (opiekunów)  za  zapewnienie  dzieciom  bezpieczeństwa  oraz  prawidłową
realizację umowy o sprawowanie opieki.

4. Umowa o sprawowanie opieki zostanie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym
jednym dla Zamawiającego.

§ 4
OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o wynikłych trudnościach w realizacji
przedmiotu zadania, w szczególności: 
1) nieobecności rodziców (opiekunów) w domu, w godzinach gdy miało nastąpić przekazanie dziecka

(dzieci) pod opiekę Wykonawcy,
2) późniejszym powrocie rodzica (opiekuna) do domu, co uniemożliwiło przekazanie dziecka (dzieci)

objętego  opieką  pod  ich  opiekę  i  skutkowało  koniecznością  zwiększenia  czasowego  wymiaru
opieki sprawowanej przez Wykonawcę, ponad zakres ustalony w harmonogramie, o którym mowa
w § 2 ust. 3 i 4,

3) odmowie oddania dziecka (dzieci) pod opiekę osoby wskazanej w umowie o sprawowanie opieki,
4) trudnościach w sprawowaniu opieki np. z powodu szczególnie trudnych zachowań dzieci.

2. Przekazanie Zamawiającemu informacji,  o których mowa w ust.  1 nastąpi  niezwłocznie,  jednak nie
później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia.

3. Wykonawca będzie:
1) prowadził  Kartę  Opieki,  której  wzór  stanowi  załącznik  nr  2 do niniejszej  umowy,  stanowiącą

potwierdzenie realizacji umowy,
2) składał raport z ilości godzin opieki, wg stanu na 15 dzień każdego miesiąca oraz wg stanu na

ostatni dzień każdego miesiąca, po każdych dwóch tygodniach sprawowania opieki, przesyłając go
na adres poczty elektronicznej osoby, o której mowa w § 5 ust. 4,
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3) sporządzał  miesięczną  zbiorczą  listę  osób  objętych  opieką,  wraz  z  ewidencją  zrealizowanych
godzin opieki. 

4. Cała dokumentacja z realizowanego zadania powinna być opatrzona logotypem przekazanym w wersji 
elektronicznej Wykonawcy przez zamawiającego. Wzór logotypu stanowi załącznik nr 1do niniejszej 
umowy.

5. Zamawiający  zobowiązuje  się  do  sporządzenia  i  przedstawienia  Wykonawcy,  nie  później  niż  ….
harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

6. Aktualizacja harmonogramu z przyczyn wskazanych w § 2 ust. 4 nastąpi nie później, niż za 5-dniowym
uprzedzeniem. W wyjątkowych sytuacjach, na które Zamawiający nie miał wpływu, termin o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym może ulec skróceniu, lecz nie bardziej niż do 2 dni roboczych.

§ 5
OSOBY ODPOWIEDZIALNE I KANAŁY KOMUNIKACJI

1. W toku realizacji umowy wszelkie informacje i oświadczenia strony będą przekazywały sobie w formie
pisemnej,  z  zastrzeżeniem ust.  2.  Za dochowanie formy pisemnej uważać się  będzie  powiadomienie
faksem, na nr:
1) Zamawiającego: ………………..……….
2) Wykonawcy: ………………………..
a także przesłanie informacji, bądź oświadczenia pocztą elektroniczną, na adres:
1) Zamawiającego: ……….…………………
2) Wykonawcy: ……………………………

2. Informacje, o których mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca może przedstawić telefonicznie, kontaktując się z
osobą wskazaną w ust. 4, pod warunkiem ich potwierdzenia, najpóźniej w następnym dniu roboczym, w
formie wskazanej w ust. 1.

3. Ze strony Wykonawcy osobą do kontaktu, sprawującą nadzór nad prawidłową realizacją umowy, jest:
…………………………………………………………….…………, tel. ……………………………,
e-mail: ………………………….

4. Osobą do kontaktu oraz odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prawidłową realizację umowy jest:
…………………………………………………………….…………, tel. ……………………………,
e-mail: ………………………….

§ 6
WYNAGRODZENIE

1. Całkowitą wartość przedmiotu umowy ustala się w oparciu o przedstawiony do przetargu formularz
oferty  na łączną kwotę w wysokości:
……………..……..………………………..

2. Wartość brutto przedmiotu umowy zawiera koszt realizacji przedmiotu umowy oraz wszelkie koszty
związane z  dojazdem, wyżywieniem, ubezpieczeniem, zakładany zysk, należne podatki i inne koszty,
które występują lub mogą wystąpić.

§ 7
ZMIANY WYNAGRODZENIA

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych  na  podstawie  przepisów ustawy  z  dnia  10  października  2002  roku  o  minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,

2) zasad  podlegania  ubezpieczeniom społecznym lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę –
zastosowanie  mają  zasady  wprowadzenia  zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,
określone w ust. 2-8.

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu.
3. Wykonawca  może  przekazać  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  dokonanie  zmiany  umowy

najwcześniej od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1.
Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa
w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim
stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w
umowie, a w szczególności:
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a) przyjęte  przez  Wykonawcę  zasady  kalkulacji  wysokości  kosztów  wykonania  umowy  oraz
założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub
dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń,

b) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy
przez Wykonawcę,

c) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie  adekwatności  propozycji  do  zmiany  wysokości  kosztów  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę.

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić
się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia
otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień
jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w
celu  uzgodnienia  treści  aneksu do umowy oraz jego  podpisania.  Zmiana wysokości  wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu umowy wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

7. Zamawiający  może  przekazać  Wykonawcy  pisemny  wniosek  o  dokonanie  zmiany  umowy,  w
przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek powinien
zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie
zmian przepisów. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy
o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o
których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę
oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i
zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że
Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie do 1
miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.

9. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę  postanowień  ust.  8,
Zamawiający  jest  uprawniony  do  wypowiedzenia  umowy,  z  zachowaniem  1  miesięcznego  okresu
wypowiedzenia.

10. Wartość umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT lub w przypadku zmian cenowych korzystnych dla Zamawiającego.

11. Ceny brutto wynikające ze zmiany obowiązującej stawki VAT ulegną zmianie, przy zachowaniu cen
netto podanych w ofercie.

12. Wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  podlega  automatycznej  waloryzacji  (bez  obowiązku
wprowadzenia  aneksem)  odpowiednio  o  kwotę  podatku  VAT,  wynikającą  ze  stawki  tego  podatku,
obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

13. Zmiana  będzie  dotyczyć  wyłącznie  tej  części  wynagrodzenia  Wykonawcy,  do  której  zgodnie  z
przepisami prawa powinna być stosowana zmieniona stawka podatku.

14. Strony  zastrzegają  prawo  do  negocjacji  cen  jednostkowych  w  przypadku  konieczności  zapłaty
Wykonawcy ceny wyższej, powstałej w wyniku zmiany stawki podatku VAT

§ 8
ROZLICZENIA

1. Należność  z  tytułu  realizacji  umowy będzie  płatna  na  podstawie  prawidłowo  wystawionej  faktury,
opisanej numerem umowy, złożonej Zamawiającemu w miesiącu następującym po każdym miesiącu
realizacji usługi, wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 2 – na kwotę stanowiącą iloczyn rzeczywistej
liczby godzin sprawowania opieki na dziećmi i kwoty za godzinę sprawowania opieki.

2. Wraz z fakturą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
1) wypełnioną Kartę Opieki, za okres w którym wykonane były usługi opieki objęte fakturą,
2) miesięczną zbiorczą listę osób objętych opieką z ewidencją zrealizowanych godzin opieki.

3. Zapłata należności przez Zamawiającego za dostarczoną partię przedmiotu umowy nastąpi przelewem w
terminie do 20 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami,
na  rachunek bankowy Wykonawcy:
Nazwa banku:......................................................................................................................... 
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Nr konta bankowego............................................................................................................…
Zmiana rachunku bankowego wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

4. Datę otrzymania faktury dokumentuje umieszczona na niej prezentata Zamawiającego.
5. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

§ 9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca  zobowiązuje się do przetwarzania i zachowania w tajemnicy oraz zabezpieczenia danych
osobowych  osób objętych opieką, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  r.  w  sprawie  dokumentacji  przetwarzania
danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim  powinny odpowiadać
urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych.

2. Przekazywanie  danych  osobowych,  o  których  mowa  w  niniejszym  paragrafie  następować  będzie
każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione do
bieżącej reprezentacji stron. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu, o
którym mowa w zdaniu pierwszym jest osoba wskazana w § 5 ust. 4

3. Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego o:
1) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych

prowadzonych  w  szczególności  przed  Generalnym Inspektorem Ochrony  Danych  Osobowych,
urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.

4. Wykonawca  będzie  przetwarzał  dane  osobowe  otrzymane  od  Zamawiającego  wyłącznie  w celu
realizacji niniejszej umowy.

§ 10
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) z tytułu odstąpienia od umowy, bądź jej rozwiązania z przyczyn niedotyczących Zamawiającego

lub  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy,  bądź  jej  rozwiązania  przez  Zamawiającego  z  przyczyn
dotyczących Wykonawcy – w wysokości w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust.
1,

2) z tytułu niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy, którego skutkiem był brak możliwości
udziału uczestnika Programu w jego realizacji z powodu braku zapewnienia należytej opieki nad
jego  dzieckiem (dziećmi)  –  w kwocie  100,00 zł  brutto  za  każde  absencję  każdego uczestnika
Programu 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1) w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy  –
odstąpienie  w  tym przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o
powyższych  okolicznościach  i  nie  skutkuje  uprawnieniem  do  naliczenia  kar  umownych,  jak
również  nie  skutkuje  powstaniem  roszczeń  którejkolwiek  ze  stron  umowy  wobec  strony
przeciwnej,

2) gdy Wykonawca nie wywiązuje się w sposób należyty z obowiązków wynikających z niniejszej
umowy, bądź umowy o sprawowanie opieki 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.

3. Jeżeli skutkiem niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania usługi będzie konieczność poniesienia
przez  Zamawiającego  dodatkowych  kosztów  związanych  z  realizacją  Programu,  nie  znajdujacych
pokrycia w środkach przedstawionych do dyspozycji Zamawiającego w ramach Projektu, Wykonawca
po  ich  udokumentowaniu  przez  Zamawiającego  zapłaci  mu  karę  umowną  w  wysokości  ich
równowartości.

4. Jeżeli  skutkiem niewykonania, bądź niewłaściwego wykonania usługi  przewozu będzie  ograniczenie
kwoty finansowania Programu ze środków przedstawionych do dyspozycji Zamawiającego w ramach
Projektu,  w  w  szczególności  w  rezultacie  zmiany  proporcji  poniesionych  kosztów  pośrednich  i
bezpośrednich  wykonania  Programu,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kwotę  stanowiącą
równowartość  kwoty  ograniczenia  finansowania,  lecz  nie  większą,  niż  kwota  środków  własnych
Zamawiającego,  którą  będzie  zobowiązany wydatkować na skutek niewykonania lub niewłaściwego
zobowiązania Wykonawcy.
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5. W  przypadku  trzykrotnego  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  usługi  Zamawiający  może
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy, za 30 dniowym uprzedzeniem.

6. Kary  umowne naliczone  zgodnie  z  postanowieniami  umowy i  powiększone  o kwotę  ryczałtowanej
opłaty administracyjnej,  w wysokości  30,00 zł z tytułu poniesionych przez Zamawiającego kosztów
powiadomień, są płatne na podstawie noty obciążeniowej, w terminie 7 dni od daty doręczenia noty
stronie  zobowiązanej.  Zamawiający  ma  prawo  potrącić  kwoty  kar  umownych  z  należności  wobec
Wykonawcy.

7. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wartości
wskazanych wyżej kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikających z
niniejszej  umowy  na  osoby  trzecie,  ani  rozporządzać  nimi  w  jakiejkolwiek  prawem przewidzianej
formie.  W  szczególności  wierzytelność  nie  może  być  przedmiotem  zabezpieczenia  zobowiązań
Zleceniobiorcy  (np.  z  tytułu  umowy kredytu,  pożyczki).  Zleceniobiorca  nie  może  również  zawrzeć
umowy z osobą trzecią o podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu cywilnego),  umowy
poręczenia, przekazu.

9. Za naruszenie zobowiązania określonego w ust. 8, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 20% wartości wierzytelności objętej czynnością, o której mowa w ust. 8.

§ 11
OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowę zawiera się na okres od dnia 01 listopada 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 12
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie  zmiany niniejszej  umowy wymagają  pod rygorem nieważności  formy  pisemnej  w postaci
aneksu, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zmiany umowy: 
1. w  przypadku  zmiany osób  realizujących  zadania  pod  warunkiem,  że  osoby  te  będą  spełniały

wymagania określone w SIWZ,
2. gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia, 
3. w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w

umowach  pomiędzy  Zamawiającym  a  inną  niż  Wykonawca stroną,  w  tym  z  instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

4. w  przypadku  gdy  konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  następstwem  zmian  wytycznych
dotyczących PRO WD 2014-2020 lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji
Pośredniczącej.

3. Zmiany dotyczące:
1) liczby osób zgłoszonych do objęcia opieką,
2) danych osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację umowy,
3) danych stron,
obowiązują od dnia ich przekazania drugiej stronie w taki sposób, aby mogła się ona z nimi zapoznać.

§ 13
SPORY

1) W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową  mają zastosowanie  przepisy  Kodeksu  cywilnego
oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2) Spory, mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W
razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego. 

3) W  przypadku  podjęcia  rokowań  w  celu  wyjaśnienia  kwestii  spornych  lub  zawarcia  ugody  strona
kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia drugiej
strony  wraz  z  dokładnym  określeniem  warunków,  od  których  spełnienia  uzależnia  odstąpienie  od
wniesienia pozwu.
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§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności  i  będą dopuszczalne w
granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 12 niniejszej umowy.

2.   Umowa została   sporządzona   w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po  jednym dla  każdej  ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy
LOGO PROJEKTU
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Załącznik nr 2 do umowy

KARTA OPIEKI za miesiąc: ………………………………………….

Imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika……………………………………………………

Imię i nazwisko opiekunki/opiekuna ………………………………………………………

Data Godzina przyjścia Godzina wyjścia Podpis
uczestniczki/uczes
tnika

Podpis opiekunki
/opiekuna

dnia……………………….
……………………………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna

……………………………………………………………….
Adres zamieszkania

Oświadczenie
Oświadczam, że wyrażam zgodę na sprawowanie opieki nad moim dzieckiem/dziećmi przez
opiekunkę/opiekuna …………………………………………………
w miejscu zamieszkania na czas mojego uczestnictwa w projekcie ,,Odnaleźć Siebie” 
deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych w     zakresie zdrowia psychicznego na terenie podregionu   
sosnowieckiego w dniach wykazanych w KARCIE OPIEKI za miesiąc……………..2017/2018 r.
Opieka sprawowana będzie nad dzieckiem/dziećmi:
1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………….
3. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………….
4. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………….

…………………………………………………….
Podpis rodzica/opiekuna

Załącznik nr 3 do umowy – Formularz oferty
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Załącznik nr 4
ZP-2200-37/17
………………………………………                                                                                                                   
   (pieczęć firmowa )

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług określonych w pkt. IV.2.1. SIWZ

Nazwa wykonawcy składającego ofertę: .............................................................................

Adres wykonawcy składającego ofertę: ..............................................................................

       

L.p.
przedmiot zamówienia 

(zgodny z opisem zawartym
w pkt. IV.2.1. SIWZ)

Wartość
zamówienia

(wykonanego
zamówienia dot.

opieki nad
dziećmi) w PLN

brutto (PLN)

Termin realizacji
( podać miesiąc i rok ) Podmiot, na rzecz

którego usługi
zostały wykonanerozpoczęcie zakończenie

Należy  dołączyć  dowody  (o  których  mowa  w  pkt.  V.2.1.  SIWZ,  że  usługi  zostały  wykonane  lub  są
wykonywane należycie.

Data:    ..............................

..............................................................
(Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy)
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....................................................
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB DO OPIEKI

Wykaz winien potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu pn.  świadczenie usługi opieki

nad  dzieckiem/dziećmi  przez  opiekunki/opiekunów/nianie  w  miejscu  zamieszkania  na  czas

uczestnictwa  rodziców/opiekunów  w  projekcie  ,,Odnaleźć  Siebie”  deinstytucjonalizacja  usług

zdrowotnych  w zakresie  zdrowia  psychicznego  na  terenie  podregionu  sosnowieckiego.  Projekt

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL na lata

2014-2020, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. ......................... SIWZ.
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie wyżej określonego zamówienia publicznego, oświadczamy, że
do realizacji zamówienia publicznego kierujemy następujące osoby:

Lp.
Imię i nazwisko wyznaczonej

osoby

Zakres

wykonywanych

czynności 

Doświadczenie

(wskazać doświadczenie wymagane zapisami SIWZ)

1 ......................................

Opieka nad dziećmi
– zgodnie z
wymogami

określonymi w
SIWZ

Doświadczenie w opiece nad dziećmi:  

….…… m-cy,

2 ......................................

Opieka nad dziećmi
– zgodnie z
wymogami

określonymi w
SIWZ

Doświadczenie w opiece nad dziećmi:  

….…… m-cy,

3 ......................................

Opieka nad dziećmi
– zgodnie z
wymogami

określonymi w
SIWZ

Doświadczenie w opiece nad dziećmi:  

...…… m-cy,

4 ......................................

Opieka nad dziećmi
– zgodnie z
wymogami

określonymi w
SIWZ

Doświadczenie w opiece nad dziećmi:  

……… m-cy,

5

Oświadczam,  iż  osoby  wskazane  w  wykazie  skierowane  do  realizacji  zamówienia,  posiadają
doświadczenie  niezbędne  do  wykonania  przedmiotu  zamówienia  określone  przepisami  prawa  i
zapisami SIWZ.
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UWAGA:

4) Z informacji zamieszczonych w wykazie musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone w punkcie IV.2.2. SIWZ.

5) W kolumnie ostatniej, należy wskazać czy wskazana osoba stanowi potencjał własny Wykonawcy czy też
potencjał podmiotu trzeciego. Potencjał własny jest to dysponowanie bezpośrednie, obejmujące stosunek
prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na dysponowanie której wykonawca się
powołuje. Potencjał podmiotu trzeciego stanowi tzw. dysponowania pośrednie, czyli sytuację, w której
tytułem prawnym powoływania się przez Wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykona-
nia zamówienia jest stosowne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia tych osób. (np. umowa
o pracę, umowa cywilnoprawna, zobowiązanie innego podmiotu)

          .......................... dnia ..........................                                                                                                            

                                                                                                                                             
..............................................................
(Podpisy i pieczęć imienna osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy)
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