
                                Obrowo, 19.04.2017r. 
 

GOPS.341.2.17 

WYKONAWCY BIORĄCY  
UDZIAŁ W PRZETARGU 

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ 

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego, nazwa zamówienia:  
 
„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznych w ich miejscu 

zamieszkania w gminie Obrowo”. 

treść pytania: 

Czy informacje związane z rozstrzygnięciem przetargu na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze 

będą podane oficjalnie na stronie GOPS ? Dokładnie pytam czy będą podane takie informacje 

jak: 

- Kto i ile punktów otrzymał, z jakiego kryterium? 

- Jaka ilość godzin przyznana została poszczególnym oferentom, a o jaką deklarowali? 

Czy ilość przyznanych punktów ma znaczący wpływ na ilość przyznanych godzin? Co w 

sytuacji, w której potencjalni Wykonawcy otrzymają tą samą liczbę punktów? Czy możliwa 

będzie sytuacja, że jeden Wykonawca otrzyma znacząco mniejszą ilość godzi? 

Czy nieznaczna różnica w podanej cenie będzie miała znaczenie? Czy ktoś kto poda 

100zł/godzinę otrzyma tą samą liczbę punktów jak ktoś kto poda 99zł/godzinę?  Jaka różnica 

w podanej cenie zaczyna mieć znaczenie? 

odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytania informuję, że: 

Nie, do publicznej wiadomości zostanie podana informacja z sesji otwarcia ofert zgodnie                     

z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami). 

 

Tak, ilość przyznanych punktów ma wpływ na ilość przyznanych godzin. W przypadku 

otrzymania tej samej liczby punktów przez Wykonawców pozostałe godziny będą dzielone 

równomiernie z uwzględnieniem zasady określonej w SIWZ – u jednej osoby, na rzecz której 

świadczone są specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi te może świadczyć jeden specjalista 

w zakresie danej części zamówienia.  

 

Cena ma pływ na punktację zgodnie ze wzorem zawartym w SIWZ w dziale XIV pkt. 14.1.1 

kryteria oceny ofert. 

       Anna Domańska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrowie 
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„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznych w ich miejscu 

zamieszkania w gminie Obrowo”. 

treść pytania: 

Czy w „Formularzu Ofertowym” – załącznik nr 1 SIWZ w części dotyczącej obliczenia ceny 
oferty należy przemnożyć oferowaną przez Wykonawcę stawkę godzinową brutto przez 
liczbę godzin wskazanych przez Zamawiającego, czy przez maksymalną liczbę godzin 
świadczonych usług jaką jest w stanie zrealizować Wykonawca w trakcie obowiązywania 
umowy? 

odpowiedź: 

 

Tak, należy przemnożyć oferowaną przez Wykonawcę stawkę godzinową brutto przez liczbę 

godzin wskazanych przez Zamawiającego. W dalszej części tj. pkt. 4 Wykonawca wpisuje 

ilość godzin świadczonych usług, jaką jest w stanie zrealizować w trakcie obowiązywania 

umowy.  

 

 

       Anna Domańska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrowie 
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„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznych w ich miejscu 

zamieszkania w gminie Obrowo”. 

treść pytania: 

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 64698-2017 z dn. 2017-04-12 przesyłam nastepujące pytania: 
-czy osoba fizyczna biorąca udział w ogłoszeniu przetagrowym będzie musiała przedstawić 
dokumenty z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z ZUS,  
zaświadczenie z KRS, 
- jak potwierdzić warunki określone w pkt. 6.2.1. ( niekaralność oraz stan zdrowia), 
-czy osoby fizyczne zatrudnione u umowę opracę, zarabiające minimum najniższą krajową 
muszą w swojej stawce brutto uwzględnić wszystkie składki ( ZUS,emerytalno- rentowe itp.) 
  
odpowiedź: 

Warunki określone w pkt. 6.2.1. tj. niekaralność i stan zdrowia, Wykonawca potwierdza              

w oświadczeniu. Osoba taka nie będzie musiała przedstawiać zaświadczeń z Urzędu 

skarbowego o niezaleganiu z podatkiem oraz zaświadczenia właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

Osoba fizyczna, na żądanie Wykonawcy będzie musiała przedstawić zaświadczenie                     

z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie lekarskie. 

Osoba fizyczna posiadające główne miejsce pracy – tj. zatrudnienia na umowę o pracę , 

zarabiająca minimum najniższą krajową musi w swojej stawce brutto zawrzeć składkę 

zdrowotną oraz podatek. Osoba taka może również zostać objęta dobrowolną stawką składek 

społeczno-emerytalnych zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 

13.10.1998 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 963 art. 9 ust1 i 1a. 

 

 

       Anna Domańska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrowie 
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„Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznych w ich miejscu 

zamieszkania w gminie Obrowo”. 

treść pytania: 

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 64698 - 2017 z dnia 2017-04-12 r. Obrowo: „Specjalistyczne 
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania w 
gminie Obrowo” chciałam zapytać o cenę brutto, jaką należy określić w ofercie. Wskazano, iż 
cena brutto powinna zawierać wszystkie pochodne (w tym: koszty uzyskania przychodu, 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek). W związku z tym, iż nie 
prowadzę działalności gospodarczej, jestem zatrudniona w innym miejscu na umowę o pracę 
na cały etat i moja pensja jest wyższa od najniższej krajowej, stąd w przypadku umowy-
zlecenia nie musi być naliczana składka ZUS. Czy więc podana przeze mnie cena brutto może 
być obarczona tylko tymi pochodnymi, które mnie dotyczyć będę, czy też wszystkimi 
wskazanymi w SIWZ, czyli także składki na ubezpieczenie społeczne? 
 

odpowiedź: 

 

W przypadku osoby zatrudnionej na umowę o pracę, której pensja jest wyższa od najniższego 

krajowego wynagrodzenia, w cenie brutto należy zawrzeć podatek oraz składkę zdrowotną. 

Osoba taka może również zostać objęta dobrowolną stawką składek społeczno-emerytalnych 

zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13.10.1998 r. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 963 art. 9 ust1 i 1a. 

 

 

 

 

       Anna Domańska 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Obrowie 

 
 
 
 


