
Obrowo, dnia 29.11.2022 r. 

 

Numer referencyjny: GOPS.341.1.1.1.22   

 

 

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), pod nazwą: 

"Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze". 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.11.2022 r., 

nr ogłoszenia: 2022/BZP 00454341/01 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), wykonawcy zwrócili 

się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający wymaga zatrudnienia  na podstawie stosunku pracy wszystkich osób 

wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia w postaci świadczenia specjalistycznych 

usług opiekuńczych przez cały okres realizacji zamówienia? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących 

czynności związane z realizacją zamówienia w postaci świadczenia specjalistycznych usług 

opiekuńczych przez cały okres realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 2: 

Czy zgodnie z postanowieniem rozdziału IV ust. 19 SWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, nieprzerwanie przez cały 

okres realizacji tego zamówienia, co najmniej 1 osoby spełniającej łącznie poniższe wymagania, tj.: 

a) należącej do co najmniej jednej z kategorii osób wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 176 ze zm.) 

b) posiadającej wymagane kwalifikacje do wykonywania zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług 

opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.). 

 

Odpowiedź: 

Tak, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 



(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia inne niż określone w art. 95 ust. 1 wymagania związane 

z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, 

społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego 

charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia. 

 

 

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się 

integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się 

o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert. 

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia 

i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian. 

 

 

       Kierownik 

       Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

            /-/ mgr Renata Kwiatkowska 
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