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   Warszawa, dn. 14 kwiecień 2016 r. 
 
  Do Wykonawców  
  w przetargu nieograniczonym  
  nr sprawy OPS.ZP.03.2016 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
świadczenie  usług opieku ńczych w zakresie  usług gospodarczych i 
piel ęgnacyjnych dla podopiecznych O środka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer 
m. st. Warszawy  
  
. 
  
W związku z pytaniami Wykonawcy dotyczącymi treści SIWZ dla ww. postępowania, Zamawiający   
przekazuję poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią: 
 
Pytanie 1 
 
 Czy warunek udziału w postępowaniu, pkt. 9.1 4) "znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (...) posiada  ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (...) o wartości co najmniej 1.000.000 zł" może zostać spełniony przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie łącznie? 
 
 
Odpowiedź:  
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą ww. warunek  spełnić wykazując  osiągniecie 
żądanej kwoty ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem  zamówienia łącznie. 
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Warszawa, dn. 25 maj 2016 r. 

 
  Do Wykonawców  
  w przetargu nieograniczonym  
  nr sprawy OPS.ZP.03.2016 

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
świadczenie  usług opieku ńczych w zakresie  usług gospodarczych i 
piel ęgnacyjnych dla podopiecznych O środka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer 
m. st. Warszawy  
  
. 
  
W związku z pytaniem Wykonawcy dotyczącym treści SIWZ dla ww. postępowania, Zamawiający   
przekazuję poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią: 
 
Pytanie 2 
 
punkt 17.2 odnośnie opisu kryterium "zatrudnienie opiekunów na pełen etat (...) 

stanowi:  
W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium Wykonawca może 

otrzymać maksymalnie 30 pkt. 
Kryterium (K2) odnosi się do zatrudnienia dodatkowych osób do bezpośredniego 
świadczenia usług opiekuńczych poza liczbą określoną  w ust.12 SIWZ klauzula 

społeczna , Zamawiający przyzna 6 pkt., za każdą dodatkową osobę zatrudnioną do 
świadczenia usług opiekuńczych  na pełen etat ,na umowę o pracę. 

 
Czy należy przyjąć, iż za każdą osobę zatrudnioną na pełen etat powyżej limitu 

wyrażonego klauzulą społeczną, wykonawca otrzyma 6 punktów do limitu 30 punktów? W 
związku z tym, zatrudniając np 30 osób na pełen etat powyżej limitu wyrażonego 

klauzulą społeczną wykonawca dalej otrzyma 30 punktów w tym kryterium? 

 
 
 
Odpowiedź:  
 Tak  zgodnie z zapisem  pkt. 17.2  SIWZ należy przyjąć ,iż za każdą osobę zatrudnioną na pełen etat powyżej limitu  
wyrażonego w klauzuli społeczne( ust .12 SIWZ) wykonawca  może  otrzymać  dodatkowo 6 punktów , przy czym 
maksymalna liczba punktów jaką wykonawca może otrzymać w kryterium (K2) to 30 punktów .  
 
 
 
 


