
                                                                                       Załącznik do Zarządzenia nr ORP.021.21.2022
                                                                                       Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                       w Siemianowicach Śląskich
                                                                                       z dnia 25.04.2022 r.

Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których
wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 PLN  i jest mniejsza  niż  równowartość

kwoty 750 000 euro, 

Postanowienia ogólne
§ 1 

1. Regulamin określa zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień
publicznych  w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach  Śląskich,  których
przedmiotem są usługi  społeczne,  jeżeli  wartość   zamówienia wyrażona w złotych jest   równa
lub przekracza kwotę 130 000,00 PLN netto (bez podatku od towarów i usług) i jest  mniejsza,
niż  równowartość  kwoty 750 000 euro, 
2. Równowartość  kwoty 750 000 euro wyraża się w złotych na podstawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro, ustalonym na podstawie kwot określonych w obwieszczeniu Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych.
3.  Wykaz usług społecznych wymienionych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
•  Zamówieniu –  należy  przez  to  rozumieć  zamówienie  publiczne  na  usługi  społeczne
przeprowadzane zgodnie z art.  359 pkt.1  ustawy Prawo zamówień publicznych;
•  Zamawiającym -  należy  przez  to  rozumieć  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Siemianowicach
Śląskich;
•   Kierowniku Zamawiającego  - należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Siemianowicach Śl. lub osobę przez niego upoważnioną;
•  Kierowniku komórki wnioskującej  - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej
Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Siemianowicach  Śl.  wnioskującego  o  wszczęcie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których wartość
jest równa lub przekracza kwotę 130 000,00 PLN netto (bez podatku od towarów i usług) i jest
mniejsza, niż  równowartość  kwoty 750 000 euro,  lub osobę zastępującą tego kierownika.
•  Wykonawcy –   należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną,  osobę  prawną  albo  jednostkę
organizacyjną  nie posiadającą osobowości prawnej, która  oferuje  na rynku  świadczenie usług,
ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego,  złożyła ofertę  lub zawarła umowę w sprawie
zamówienia publicznego.
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§ 3 

1. Zamawiający przygotowuje i  przeprowadza  postępowanie  dot. udzielenia zamówień na
usługi  społeczne  w  sposób   zapewniający   zachowanie  uczciwej  konkurencji,  równe
traktowanie wykonawców, w sposób przejrzysty i proporcjonalny.

2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie
zamówień na usługi społeczne wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

3. Zamawiający  udziela zamówienia  na usługi  społeczne,  o których mowa w niniejszym
regulaminie  w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
oferty  mogą  składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie  zamawiający:
a) wybiera najkorzystniejszą ofertę  bez przeprowadzenia negocjacji albo
b) może prowadzić negocjacje  w celu ulepszenia treści  ofert,  które podlegają ocenie w
ramach  kryteriów  oceny  ofert,  o  ile  przewidział  taką  możliwość  ,  a  po  zakończeniu
negocjacji zamawiający  zaprasza wykonawców do  składania  ofert  dodatkowych, albo
c)  prowadzi  negocjacje  w  celu  ulepszenia   treści  ofert,  a  po  zakończeniu  negocjacji
zamawiający  zaprasza wykonawców do  składania ofert ostatecznych.

4. Osoby  wykonujące  czynności  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
składają stosowne oświadczenie, którego  wzór stanowi  załącznik nr 3 i 4  do niniejszego
Regulaminu

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne jest prowadzone
przez Zespół ds. zamówień publicznych, w skład którego wchodzą specjaliści ds. zamówień
publicznych  i  Kierownika  komórki  wnioskującej,  w  skrócie  zwany  "Zespołem".  Obsługę
prawną postępowania zapewnia radca prawny współpracujący z Zespołem. 
5.1. Specjalistę  ds.  zamówień  publicznych  wchodzącego  w  skład  Zespołu  wskazuje
Kierownik Zamawiającego.
5.2.  W  przypadku  nieobecności  członka/  członków  Zespołu,  Kierownik  Zamawiającego
wyznacza  osobę/osoby  zastępującą/ce  członka/  członków  Zespołu  do  prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

6. Kierownik Zamawiającego celem przeprowadzenia postępowań na usługi społeczne, które
obejmuje niniejszy Regulamin może powołać Komisję przetargową.

Ustalenie wartości szacunkowej 
§ 4

1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenia zamówienia Kierownik komórki wnioskującej
szacuje z należytą starannością wartość przedmiotowego  zamówienia. Całkowitą wartość
zamówienia szacuje specjalista ds. zamówień publicznych.
Szacowania dokonuje się, w szczególności w celu ustalenia: 
• czy istnieje obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych; 
• czy wydatek ma pokrycie w planie rzeczowo – finansowym. 

2. Ustalenie  wartości  zamówienia  należy  udokumentować  w  postaci  notatki  służbowej
i załączonych do niej dokumentów.

    2.1.  Dokumentami  potwierdzającymi  ustalenie  szacunkowej  wartości  zamówienia  są
w szczególności: 
•  odpowiedzi na  zapytania cenowe skierowane do potencjalnych wykonawców, 
•  wydruki  ze  stron  internetowych  zawierające  ceny  usług  (opatrzone  datą  dokonania
wydruku),  kopie  ofert  lub  umów  z  innych  postępowań  (obejmujących  analogiczny
przedmiot  zamówienia)  z  okresu  poprzedzającego  moment  szacowania  wartości
zamówienia. 
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3. Szacunkową wartość zamówienia ustala się na podstawie art. 28 - 30, 33, 35- 36 ustawy
Prawo zamówień Publicznych.

4. Szacunkową wartość zamówienia ustala się w złotych i przelicza na euro według średniego
kursu złotego w stosunku do euro obowiązującego  w trakcie szacowania wartości.

Przygotowanie postępowania 
§ 5 

1. Podstawą  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  jest  sporządzenie  przez
Kierownika komórki wnioskującej  wniosku o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Do wniosku o udzielenie zamówienia załącza się przygotowany przez  Kierownika komórki
wnioskującej  projekt   umowy  (istotne  postanowienia  umowy),  który  stanowi  również
załącznik do  ogłoszenia o zamówieniu.
2.1  Projekt  umowy  przedkładany  jest  do  akceptacji  radcy  prawnemu  oraz  głównemu
księgowemu.

3. Podpisany  wniosek  przez  kierownika   komórki  wnioskującej  akceptują  w  zakresie
wynikającym z treści wniosku w kolejności: 
a) bezpośredni przełożony Kierownika komórki wnioskującej; 
b) Główny Księgowy; 

4. Po podpisaniu wniosku przez osoby, o których mowa  w punkcie 3 a) i b),  wniosek wraz z
załącznikami przekazywany jest Kierownikowi Zamawiającego do zatwierdzenia, a następnie
Zespołowi ds. zamówień publicznych. 

Ogłoszenie postępowania 
§ 6

1. Wniosek  zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego jest  podstawą do sporządzenia
ogłoszenia o zamówieniu.

2. Specjalista  ds.  zamówień publicznych odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania
sporządza ogłoszenie o zamówieniu.
2.1. Zakres ogłoszenia  dostosowany jest do potrzeb i okoliczności związanych z konkretnym
postępowaniem.  Ogłoszenie  zawiera  zakres  informacji  właściwych  dla  danego  rodzaju
ogłoszenia zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  właściwego  ds. gospodarki.
2.2.  W przypadku trybu, o którym mowa  w § 3 pkt 3 ppkt a) i b) sporządza się  Specyfikację
Warunków Zamówienia (SWZ),  a w przypadku trybu, o którym  mowa w § 3 pkt 3 ppkt c)
sporządza się opis  potrzeb i wymagań , a następnie po przeprowadzeniu negocjacji SWZ.

3. Specjalista  ds.  zamówień publicznych  zamieszcza  ogłoszenie  o  zamówieniu  w Biuletynie
Zamówień   Publicznych,  a  także  może  dodatkowo  udostępnić  ogłoszenie  na  stronie
Biuletynu  Informacji Publicznej Zamawiającego,
3.1.  Udostępnienie ogłoszenia o  zamówieniu na stronie BIP Zamawiającego może nastąpić
dopiero  po  jego  zamieszczeniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych.  Ogłoszenie  o
zamówieniu udostępnione na stronie BIP Zamawiającego  wskazuje  datę zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
3.2.  Specjalista  ds.  zamówień  publicznych  dokumentuje  zamieszczenie  ogłoszenia  w
Biuletynie Zamówien Publicznych.

4. Specjalista ds. zamówień publicznych odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania po
zatwierdzeniu  przez  Kierownika  Zamawiającego  może  zmienić  treść  ogłoszenia  o
zamówieniu  zamieszczając  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenie  o  zmianie
ogłoszenia,  a  w  przypadku  udostępnienia   ogłoszenia   na  stronie  BIP  Zamawiającego
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ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia   niezwłocznie   zamieszcza  się  również  na  stronie  BIP
Zamawiającego.

5. Specjalista  ds.  zamówień publicznych odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania
może   po  zamieszczeniu  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  bezpośrednio
poinformować   o  wszczęciu  postępowania   o  udzielelnie  zamówienia  znanych  sobie
wykonawców,  którzy   w  ramach  prowadzonej  działalności   świadczą  usługi   będące
przedmiotem zamówienia.

Specyfikacja warunków zamówienia i opis potrzeb i wymagań
§ 7

1. Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
Zamawiający zapewnia  na stronie BIP Zamawiającego bezpłatny, pełny, bezpośredni i 
nieograniczony dostęp do SWZ / opisu potrzeb i wymagań.

2. Specyfikacja Warunków Zamówienia zawiera  co  najmniej:
a)  nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowe  prowadzonego postępowania;
b) adres strony internetowej, na której będą udostępniane  zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ
oraz inne dokumenty  zamówienia  bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia;
c) tryb  udzielenia zamówienia 
d) informacje czy  Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej  oferty  z możliwością 
prowadzenia negocjacji;
e) opis przedmiotu zamówienia;
f)  termin wykonania zamówienia;
g) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do  treści tej umowy;
h) informacje o środkach komunikacji  elektronicznej, przy  użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się  z wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
i) informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny sposób,
niż przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej  w przypadku zaistnienia  jednej z 
sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
j) wskazanie osób do komunikowania się z wykonawcami;
k) termin  związania  ofertą;
l) opis sposobu przygotowania oferty;
ł) sposób oraz termin składania ofert;
m) termin otwarcia ofert;
n) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy;
o) sposób obliczenia ceny;
p) opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert;
r) informacje o  formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze  oferty w celu 
zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego;
s) pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

3. SWZ zawiera również:
a) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust.1 Ustawy, jeżeli  Zamawiający je 
przewiduje;
b) informacje o  warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje;
c) informacje o podmiotowych  środkach  dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie żądał ich
złożenia;
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d)  opis części  zamówienia,  jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
e) liczbę części  zamówienia, na którą  wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną 
liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone  temu samemu wykonawcy, oraz 
kryteria lub zasady, mające zastosowanie do  ustalenia, które części  zamówienia zostaną 
udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej, niż 
maksymalna liczbie części.
f) informacje dotyczące  ofert wariantowych, jeśli Zamawiający wymaga lub  dopuszcza ich 
składanie;
g) wymagania w zakresie zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
których mowa  w art. 95;
h) wymagania w zakresie zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o 
których mowa  w art. 96 ust.2 pkt 2, jeżeli  Zamawiający przewiduje takie wymagania;
i) informacje o  zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli  Zamawiający  przewiduje takie 
wymagania ;
j) wymagania dotyczące wadium , jego kwotę ( nie więcej niż  1,5 % wartości zamówienia), 
jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium;
k) informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa  w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, 
jeżeli Zamawiający  przewiduje udzielenie takich zamówień;
l)  informację  dot.  przeprowadzenia wizji lokalnej;
ł) informacje dot. walut obcych , w jakich mogą być prowadzone rozliczenia  między 
Zamawiającym, a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia  w walutach 
obcych;
m)  informacje dot. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje
ich zwrot;
n) informację o obowiązku osobistego  wykonania  przez wykonawcę kluczowych zadań, 
jeżeli Zamawiający dokonuje takiego  zastrzeżenia;
o) maksymalną liczbę wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli 
Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej;
p) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z informacjami , o których mowa  w art. 230, jeżeli Zamawiający 
przewiduje aukcję elektroniczną;
r) wymóg lub możliwość złożenia  ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art.93;
s) informacje  dotyczące  zabezpieczenia należytego  wykonania umowy, jeżeli Zamawiający 
je przewiduje.
t) informacje, czy  zamawiający  przewiduje możliwość   ograniczenia liczby wykonawców, 
których  zaprosi  do  negocjacji, stosując kryteria oceny ofert – w przypadku,o którym mowa
w art. 275 pkt 2 Ustawy.

4. Opis potrzeb i wymagań  zawiera w szczególności informacje:
a)  nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 
strony internetowe  prowadzonego postępowania;
b) adres strony internetowej, na której będą udostępniane  zmiany i wyjaśnienia  treści SWZ
oraz inne dokumenty  zamówienia  bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia;
c) tryb  udzielenia zamówienia;
d) informacje o środkach komunikacji  elektronicznej, przy  użyciu których Zamawiający 
będzie komunikował się  z wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych i 
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
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e) informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z wykonawcami w inny 
sposób, niż przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej  w przypadku zaistnienia  
jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Ustawy;
f) wskazanie osób do komunikowania się z wykonawcami;
g) opis sposobu przygotowania oferty;
h) sposób oraz termin składania ofert;
i) termin otwarcia ofert;
j) podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy;
k) pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy.

5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ/
opisu potrzeb i wymagań. 
5.1. Zamawiający udziela wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SWZ/
opisu  potrzeb i   wymagań wpłynął do  Zamawiającego nie później  niż na 4 dni  przed
upływem terminu składania ofert;
5.2.  Jeżeli  Zamawiający   nie  udzieli  wyjaśnień  w  w/w  terminie,   to  przedłuża   termin
składania  ofert  o  czas  niezbędny  do  zapoznania  się  wszystkich  zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do  należytego przygotowania i złożenia ofert;
5.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści   nie wpłynął w terminie, o którym mowa w punkcie
5.1. Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień;
5.4.  Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami  Zamawiający  udostępnia  bez ujawniania źródeł
zapytania  na stronie  BIP Zamawiającego, a w przypadku braku możliwości udostępnienia,
z  powodu  jednej  z  sytuacji,  o  których  mowa w  art.  65  ust.1  Ustawy,  przekazuje  treść
zapytania  wraz  z  wyjaśnieniami  wykonawcom,  którym  udostępnił  SWZ/opis  potrzeb
i wymagań;

6. Zamawiający może zwołać zebranie  wszystkich  wykonawców  w celu wyjaśnienia treści
SWZ/  opisu  potrzeb  i  wymagań.  Informacje  o  zebraniu  udostępnia  się  na  stronie   BIP
Zamawiającego;

7. Zamawiający może  w uzasadnionych przypadkach oraz przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść  SWZ/ opis potrzeb i wymagań;
7.1.  W przypadku gdy  zmiana SWZ/ opisu potrzeb i wymagań  jest istotna dla sporządzenia
oferty lub wymaga dodatkowego  czasu na zapoznanie się  ze zmianą treści i przygotowanie
ofert Zamawiający przedłuża  termin składania ofert, o czym informuje wykonawców  przez
zamieszczenie informacji  na stronie BIP Zamawiającego oraz w ogłoszeniu o  zamówieniu.

      

Prowadzenie postępowania 
 § 8 

1. Zamawiający w stosunku do każdego wszczętego postępowania o udzielenie zamówienia
zamieszcza  w ogłoszeniu  o  zamówieniu  sposób  komunikacji  pomiędzy  Zamawiającym  a
wykonawcami. Szczegółowe Zasady komunikacji określa  Regulamin komunikacji pomiędzy
zamawiającym a wykonawcami.

2. Ofertę,  oświadczenie  o  nie  podleganiu  wykluczeniu,  o  spełnianiu  warunków  udziału  w
postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

3. Zamawiający korzysta  w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia   z urządzeń i narzędzi  w
rozumieniu  ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji   działalności  podmiotów
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realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590);
4. Zamawiający może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji  elektronicznej w

przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1 Ustawy;
5. W przypadku odstąpienia od użycia środków komunikacji  elektronicznej ofertę  oraz inne

wymagane dokumenty wykonawcy  mogą przekazać zgodnie z wyborem zamawiającego, za
pośrednictwem  operatora pocztowego w rozumieniu  ustawy  z dnia 23 listopada 2012 r. -
Prawo pocztowe (Dz.U. z  2018 r., poz. 2188 oraz 2019 r.,  poz. 1051, 1495 i  2005), osobiście
lub za pośrednictwem  posłańca, wówczas ofertę i  wszelkie wymagane dokumenty składa
się  pod  rygorem  nieważności   w  formie  pisemnej,  w  formie  elektronicznej  lub  postaci
elektronicznej;

6. Jeżeli dokumenty  złożone przez wykonawców są niekompletne, zawierają błędy bądź ich
treść  budzi  wątpliwości,  Zespół  wzywa do ich złożenia/  uzupełnienia/  poprawienia  lub
wyjaśnienia  w  terminie  przez  siebie  wskazanym,  chyba,  że  oferta  wykonawcy  podlega
odrzuceniu  bez  względu   na  złożenie,  uzupełnienie  lub  poprawienie  dokumentów  lub
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

7. Warunki  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  określane  są
w  sposób  proporcjonalny  do  przedmiotu  zamówienia  publicznego  oraz  umożliwiający
ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia.

8. Termin na złożenie ofert wynosi co  najmniej 7 dni kalendarzowych od daty zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych i biegnie od dnia następnego
po dniu zamieszczenia ogłoszenia i kończy się z upływem ostatniego dnia.

9.  Z treścią ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
10. Zespół  dokonuje  otwarcia  ofert  niezwłocznie  po  upływie  terminu  składania  ofert,  nie

później  niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
11. Zespół   najpóźniej   przed  otwarciem  ofert  udostępnia  na  stronie   BIP  Zamawiającego

informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12. Zespół,  niezwłocznie  po  otwarciu  ofert  udostępnia  na  stronie  BIP  Zamawiającego

informacje  o:  nazwach   albo  imionach  i  nazwiskach   oraz  siedzibach   lub  miejscach
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których
oferty zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

13. Członek  Zespołu  przekazuje  Prezesowi  Urzędu  Zamówień  Publicznych  informację
o złożonych ofertach/ unieważnieniu postępowania nie później niż w terminie 7 dni od dnia
otwarcia ofert albo  unieważnienia postępowania.

14. Wykonawca związany jest ofertą w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu.

15.  Zespół przeprowadza badanie ofert pod kątem spełniania przez wykonawców  warunków
udziału w postępowaniu i nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz zgodności oferty
z treścią ogłoszenia o zamówieniu i jego integralnych załączników. 

16. W  przypadku, gdy:
16.1.    cena lub koszt lub ich istotne części składowe  wydają się rażąco  niskie w stosunku
do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości co do możliwości  wykonania zgodnie z
wymaganiami określonymi  w dokumentach zamówienia lub wynikającymi  z odrębnych
przepisów,  Zespół  żąda od wykonawcy wyjaśnień  w tym złożenia dowodów w zakresie
wyliczenia  ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.
16.2.     cena całkowita oferty złożonej w terminie jest niższa o co najmniej 30 % od:
a) wartości  zamówienia powiększonej o należny podatek  od towarów i usług ustalonej
przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich  złożonych ofert
niepodlegających  odrzuceniu na  podstawie  art.  226 ust.1  pkt  1  i  10,  Zespół  zwraca  się
o udzielenie wyjaśnień, chyba, że okoliczności rozbieżności  ceny są oczywiste;
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b) wartości  zamówienia  powiększonej  o  należny  podatek  od  towarów  i  usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły  po wszczęciu postępowania
- Zespół może zwrócić się o złożenie wyjaśnień.

17. Zespół poprawia w ofercie: 
a)    oczywiste omyłki pisarskie;
b)  oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji   rachunkowych
dokonanych poprawek;
c)   inne  omyłki  polegające   na  niezgodności  oferty  z  dokumentami   zamówienia,  nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
18.  w   przypadku  ,  o  którym  mowa  w  punkcie  17c)  Zespół  wyznacza   wykonawcy
odpowiedni  termin  na  wyrażenie  zgody  na  poprawienie  w  ofercie  omyłki  lub
zakwestionowanie jej poprawienia.

Rozstrzygnięcie postępowania oraz zawarcie umowy 
§ 9 

1. Zamówienia udziela się wykonawcy, który złoży ofertę uznaną za najkorzystniejszą zgodnie
przyjętymi kryteriami oceny ofert i nie podlega wykluczeniu.

2. Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków
udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  lub  nie  wykazał  braku  podstaw  do
wykluczenia. 

3. Po  rozstrzygnięciu  postępowania  Zespół,  informuje  wykonawcę  ,którego   oferta  została
wybrana jako najkorzystniejsza o terminie zawarcia umowy.

4. Udzielone zamówienie podlega rejestracji w rejestrze umów powyżej 130 000,00 PLN. 
5. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni  od zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia  zamieszcza  się  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenie  o  wyniku
postępowania  zawierające  informację  o  udzieleniu  zamówienia  lub  unieważnieniu
postępowania.

6. Ogłoszenie  o  wyniku  postępowania  Zespół  zamieszcza  również   na  stronie  Biuletynu
Informacji Publicznej Zamawiającego.  

7. Zamawiający unieważnia prowadzone przez siebie postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli: 
1) nie złożono żadnej oferty; 
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 
4) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie - dotyczy sytuacji gdy zamawiajacy
wezwał wykonawców do złożenia ofert dodatkowych; 
5)  wystąpiła  istotna  zmiana  okoliczności  lub  nieprzewidziane  przyczyny  powodujące,  że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;
6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego; 
7)  wykonawca  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.1. Zamawiający może  unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem
terminu składania ofert, jeśli  wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze  prowadzenie
postępowania jest  nieuzasadnione;
7.2.   Zamawiający może  unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli środki
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publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  całości  lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość  unieważnienia postępowania na tej
podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o  zamówieniu.
7.3.  O unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia  Zamawiający  zawiadamia
równocześnie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  –  podając  uzasadnienie  faktyczne
i prawne.
7.4.  Zamawiający   udostępnia  niezwłocznie  informację  o  unieważnieniu  postępowania
na stronie BIP Zamawiającego.

8. W  przypadku  unieważnienia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia   Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym
postępowaniu,  o  wszczęciu  kolejnego  postępowania,  które  dotyczy  tego  samego
przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

Dokumentowanie postępowania 
 § 10 

1. Specjalista  ds.  zamówień publicznych odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania
dokumentuje  przebieg  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  usługi
społeczne, sporządzając  w jego toku  protokół postępowania.
1.1 Protokół postępowania  zawiera  co  najmniej:
1) nazwę i  adres Zamawiającego;
2) wskazanie  przedmiotu i  wartości  zamówienia;
3) informację o  trybie udzielenia zamówienia i  wskazanie okoliczności   uzasadniających
zastosowanie   wybranego   trybu  –  jeżeli  przepisy  ustawy  przewidują   przesłanki
zastosowania trybu;
4) wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego;
5)  powody  odstąpienia  od  wymogu   użycia   środków  komunikacji   elektronicznej  przy
składaniu ofert,  podmiotowych, przedmiotowych środków dowodowych – jeżeli dotyczy;
6) wyniki badania i oceny ofert, wraz z podaniem imion  i  nazwisk albo  nazw wykonawców,
numerów NIP, REGON;
7) powody unieważnienia postępowania;
8) informacje  o  wystąpieniu  okoliczności  stanowiących  podstawę  do  wyłączenia  z
postępowania członków Zespołu, Kierownika Zamawiającego  oraz informację o złożonych
oświadczeniach w tym zakresie;
9) imię  i  nazwisko  albo  nazwę  wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako
najkorzystniejsza  oraz  powody  wyboru  jego  oferty,  wskazanie  części  zamówienia
powierzonej  podwykonawcom,  imiona  i  nazwiska  albo  nazwy  ewentualnych
podwykonawców, jeżeli są już znani;
10) imiona i  nazwiska  członków Zespołu i  innych osób które wykonywały czynności   w
prowadzonym postępowaniu.

2. Nie ma obowiązku podawania w protokole postępowania, informacji, które zostały podane
w  ogłoszeniu   o  zamówieniu,  pod  warunkiem  załączenia  tego  ogłoszenia  do  protokołu
postępowania.

3. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Zamawiającego
4. Protokół postępowania jest jawny i udostępniany na wniosek.
5. Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załacznikami przez okres 4 lat  od

dnia  zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia,  w  sposób  gwarantujący  jego
nienaruszalność.
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 Środki  ochrony prawnej
 § 11

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia  przepisów Ustawy przysługują
środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy.

 Postanowienia końcowe
 § 12

 
1. Kierownik  Zamawiającego  celem  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie

zamówienia  publicznego,  którego  przedmiotem  są  usługi  społeczne  może  powołać
komisję przetargową. W takim przypadku stosuje się zapisy  Regulaminu pracy komisji
przetargowej w Miejskim Ośrodku Pomocy  Społecznej   w Siemianowicach Śląskich.

2. Kierownik  Zamawiającego  dopuszcza  możliwość  zastosowania  innych  trybów,
nie  wyłączonych dla postępowań na usługi społeczne, o których mowa w  ustawie z
dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  regulaminie  zastosowanie  mają
odpowiednie przepisy ustawy – Prawo  zamówień publicznych oraz przepisy  ustawy  z
dnia 23 kwietnia  1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
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 Załącznik nr 1 do  Regulaminu

Załącznik XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE
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Za cznik nr 2 do Regulaminułą

WZÓR

Sprawa nr: …………………………

                           
                          Wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na us ugi spo eczneł ł

1. Nazwa komórki wnioskującej .................................................................................................

2. Kierownik komórki wnioskującej.................................................................………....................

3. Nazwa zamówienia:...............................................................................................................

………............................................................................................................................................
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz proponowane kryteria
oceny ofert - w za . nr 1 do wniosku.ł
5. Nazwa i kod CPV - określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych

..........................................................................................................................................................
6. Uzasadnienie realizacji zamówienia:
..........................................................................................................................................................

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

7.  Proponowany termin realizacji zamówienia: .................................................................................

8.  Wartość zamówienia ustalono w dniu........................

Wartość zamówienia objętego postępowaniem wynosi.............. zł, co stanowi równowartość ..........euro.
Całkowita wartość zamówienia wynosi.............. zł, co stanowi równowartość .............euro.

9.   Wartość zamówienia została ustalona na podstawie ..................................................................

10.   Wartość zamówienia została ujęta w planie zamówień publicznych na …………..........r.

11. Wartość zamówienia nie została ujęta w planie zamówień publicznych ponieważ:
....................................................................................................................................................................

12. Koszt zamówienia należy pokryć z: ......................................................................................................

13. Wartość środków jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
wartość brutto:...............................................

                                                                          podpis  Kierownika komórki wnioskuj cej:..............................................ą
                                                                         

 podpis  bezpo redniego prze o onego:.......................................................ś ł ż
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14. Potwierdzenie środków:
Wartość środków jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: wartość  
brutto: ...............................................................

                                                                                            
                                                                                                     ..............................................
                                                                                                        podpis G ównego Ksi gowegoł ę

                                                                                          ................................................
                                                                                              podpis Kierownika Zamawiaj cegoą

Załącznikami do niniejszego wniosku są:
a) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz proponowane kryteria
oceny ofert;
b) dokumenty potwierdzające ustalenie wartości zamówienia;
c) wzór umowy;
d) (inne)……………………………………………………………………………………………
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Za . nr 1 do wniosku o udzielenie zamówienia publicznegoł

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
2. Warunki udziału w postępowaniu:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
3. Kryteria oceny ofert:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… ........................................ .................................................................................................
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Załącznik nr  3 do Regulaminu

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Znak sprawy:  …......................................... 

Kierownika Zamawiającego 1)

Specjalisty  ds.  zamówień  publicznych  odpowiedzialnego  za
prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego
zamówienia  1)

Pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie  czynności  1)

Innej  osoby  wykonującej  czynności  w  postępowaniu  o
udzielenie  zamówienia  1)

Biegłego  1)

Imię: ………………………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………………

Uprzedzona (-y)  o odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, 
niniejszym oświadczam, że: 
 

1) nie ubiegam się o udzielenie  zamówienia;
2) nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, nie jestem związany  z tytułu
przysposobienia,  opieki  lub  kurateli  i  nie   pozostaję  we  wspólnym  pożyciu  z  wykonawcą,  jego
zastępcą  prawnym,  członkami  organów  zarządzających,  organów  nadzorczych  wykonawców
ubiegających się o udzielenie zamówienia;

3) w okresie  3  lat  przed  wszczęciem  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego  zamówienia  nie
pozostawałam (-em)  w stosunku  pracy  lub  zlecenia  z  wykonawcą,  nie  otrzymywałam  (-em)  od
wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu, nie byłam (-em) członkiem organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia;

4) nie pozostaję z  wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona
wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie
niniejszego  zamówienia  z  uwagi  na  posiadanie  bezpośredniego  lub  pośredniego  interesu
finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania;

Siemianowice Śląskie, dnia  ................................                                           ..................................................         
                                                                    podpis 
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W związku z zaistnieniem okoliczności, o której mowa powyżej w pkt .............. 2), podlegam 
wyłączeniu z niniejszego postępowania.

                                                                                           
                                                                                                   Siemianowice Śląskie, dnia ……..............…. r.

.....................................................................
(podpis)

1)    zaznacz właściwe;
2)   wymień numer (-y) punktów powyżej, jeśli dotyczy.
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 Załącznik nr 4  do  Regulaminu 

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Znak sprawy:  …......................................... 

Kierownika Zamawiającego 1)

Specjalisty  ds.  zamówien  publicznych  odpowiedzialnego  za
prowadzenie  postępowania  o  udzielenie  przedmiotowego
zamówienia  1)

Pracownika Zamawiającego, któremu Kierownik Zamawiającego
powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie  czynności  1)

Innej osoby  wykonującej  czynności  w  postępowaniu  o
udzielenie zamówienia  1)

Biegłego  1)

Imię: ………………………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………………

Uprzedzona (-y) o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, niniejszym oświadczam,
że:  nie zostałam (-em) prawomocnie skazana (-y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia:

1) o którym mowa w art. 228- 230a,  art. 270, art. 276, art. 286, art. 287, art. 296, art. 296a, art.297, 
art. 303 lub 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1950);

2) przeciwko wiarygodności  dokumentów, o którym mowa w rozdziale  XXXIV Kodeksu karnego lub
przeciwko mieniu,  o którym mowa w rozdziale  XXXV Kodeksu karnego,  lub przeciwko obrotowi
gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, o którym mowa w rozdziale
XXXVI Kodeksu karnego,

3) na podstawie art. 46, art. 47,48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz art. 54 ust. 1–4 
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 

 

Siemianowice Śląskie, dnia ……..........…. r.                                         .....................................................................
(podpis)
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Załącznik  do oświadczeń stanowiących załączniki
 nr 3  i 4  do Regulaminu  

Art. 233 kodeksu karnego  

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu
prowadzonym na podstawie  ustawy,  zeznaje  nieprawdę lub  zataja  prawdę,  podlega  karze  pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§  1a. Jeżeli  sprawca  czynu  określonego  w  §  1  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę  z  obawy  przed
odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień,
uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

§ 3.  Nie  podlega karze  za  czyn określony w §  1a,  kto  składa fałszywe zeznanie,  nie  wiedząc  o prawie
odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania.

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę lub tłumaczenie
mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od roku do
lat 10. 

§  4a. Jeżeli  sprawca  czynu  określonego w §  4  działa  nieumyślnie,  narażając  na istotną  szkodę  interes
publiczny, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli:
1) fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności niemogących mieć wpływu na
rozstrzygnięcie sprawy,
2) sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie,  opinię,  ekspertyzę lub tłumaczenie,  zanim nastąpi,
chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.

§ 6.  Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli
przepis* ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. (*
art. 56 ust. 4 ustawy Prawo  zamówień publicznych).

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Równocześnie informuję, że przed odebraniem  oświadczeń, których wzory stanowią załącznik  nr 3 i 4
do  Regulaminu, kierownik zamawiającego/ osoba,  której kierownik zamawiającego powierzył czynności
w postępowaniu, uprzedził(a) mnie o odpowiedzialności  karnej  za złożenie fałszywego oświadczenia.  
                                                

              .............................................................................       
                                                                                               (data i podpis osoby składającej oświadczenie)
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