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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji 
Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych,  zawiadamia  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oraz  odrzuceniu  oferty  w
postępowaniu pn.:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla
mieszkańców gminy Rawicz w okresie od 01.04.2022r. do 31.12.2022r.”

W przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę:
Medis24 Sp. z o. o. 
ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa

Cena wybranej oferty bruto: 64.648,80 PLN
32,80 PLN za 1 godzinę (60 minut) specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi
słownie: trzydzieści dwa złotych 80/100

Uzasadnienie wyboru: 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do
wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i  nie podlega odrzuceniu, uzyskała
najwyższa liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ. 

Informacje i zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (frm) i adresów wykonawców oraz
streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom:
W postępowaniu złożono 3 oferty:

Lp. Nazwa i adres
Wykonawcy

Kryterium 
CENA

(waga 60%)

Liczba punktów
w kryterium

CENA:
60 pkt

Kryterium 
DOŚWIADCZENIE

(waga 20%)

Liczba punktów 
w kryterium

DOŚWIADCZENIE
20 pkt

Kryterium 
UKOŃCZENIE
KURSU LUB
SZKOLENIA
PIERWSZEJ
POMOCY

(waga 20%)

Liczba punktów
w kryterium 

UKOŃCZENIE
KURSU LUB
SZKOLENIA
PIERWSZEJ
POMOCY

20 pkt

Razem

1. Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej 

Centrum Rehabilitacji
Medycznej i Ośrodek Osób

Niepełnosprawnych
ul. Przyjmy Przyjemskiego

22
63-900 Rawicz

78.840,00 pln 49,20 pkt 20 osób 20,00 pkt 20 osób 20,00 pkt 89,20
pkt



2. Konsorcjum wykonawców:
SERWIS TEMP Sp. z o.o.

ul. Iłżecka 20 27-400
Ostrowiec Świętokrzyski

SERWIS APT Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 20 27-400

Ostrowiec Świętokrzyski

Oferta odrzucona – nie podlega ocenie

3. Medis24 Sp. z o.o. 
Ul. Wronia 45/U2
00-870 Warszawa

64.648,80pln 60,00 pkt 11 osób 20,00 pkt 11 osób 20,00 pkt 100,00
pkt

Ilość ofert odrzuconych: 1. 

Odrzucenie oferty:
Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm), odrzuca ofertę wykonawcy: Konsorcjum
Wykonawców:  Lider  Konsorcjum: SERWIS  TEMP Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski oraz Członek Konsorcjum: SERWIS APT Sp z o.o., ul. Iłżecka 20, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski, zgodnie z poniższym uzasadnieniem:

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 
Zamawiający zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych odrzuca
ofertę  jeżeli  została  złożona  przez  wykonawcę  niespełniającego  warunków  udziału  w
postępowaniu. 
Zamawiający w Rozdziale III  pkt 2 ppkt 4 SWZ, określił  warunki  udziału w postępowaniu tj.:
zdolności technicznej luz zawodowej:
„ Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  –  w  tym  okresie,  wykonał  należycie  co  najmniej  dwie  usługi,
odpowiadające  swoim  rodzajem  i  zakresem  usłudze  stanowiącej  przedmiot  zamówienia  tj.:
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 
Dokument (referencje, rekomendacje itp.) wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi te
były (lub nadal są) wykonywane, powinien potwierdzać wykonanie usług z należytą starannością,
z  podaniem  miejsca  i  okresu  ich  wykonywania  oraz  ilości  środowisk  (ilość  osób)  objętych
usługami  w  skali  miesiąca.  Zamawiający  zastrzega  możliwość  weryfkacji  potwierdzenia
należytego wykonania usług bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były wykonane. 
b) skieruje do realizacji zamówienia, osoby spełniające warunki:
1) dla osób wykonujących czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia tj.: w charakterze
opiekuna/ki,  posiadają  wykształcenie  i  kwalifkacje  zawodowe  zgodne  z  §  3  Rozporządzenia
Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005r.  w  sprawie  specjalistycznych  usług
opiekuńczych”.
Minimum 50 proc. osób skierowanych do realizacji zamówienia, musi posiadać co najmniej 12-
miesięczne doświadczenie w świadczeniu pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi.  Powyższe  obowiązuje  przez  cały  okres  realizacji
zamówienia.
2) dla osób (osoby) wykonujących czynności nadzoru nad powierzonymi usługami tj.: pełniących
funkcję koordynatora, posiadają wykształcenie, kwalifkacje zawodowe oraz doświadczenie:
-  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia
wyższe  na  kierunku  praca  socjalna  lub  ukończone  studia  wyższe  na  kierunku:  pedagogika,
pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie
lub  posiada  dyplom  zawodowy  uprawniający  do  posługiwania  się  tytułem  pielęgniarki  oraz



minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobą niesamodzielną/niepełnosprawną
w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia”.

W  dniu  07.03.2022r.  na  podstawie  art.  274  ust.  1  Pzp  wezwano  Wykonawcę  do  złożenia
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności,  o których mowa w art.
273 ust. 1. 
Ponownie w dniu 18.03.2022r. na podstawie art. 128 ust 1 i 4 Pzp wystąpiono do Wykonawcy z
prośbą  o  udzielenie  wyjaśnień,  w  tym  złożenie  dowodów,  potwierdzających  spełnienie
warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca w przedłożonych dokumentach w dniu 14.03.2022r. i w udzielonych wyjaśnieniach
z dnia 22.03.2022r. nie udowodnił Zamawiającemu, że spełnia warunki udziału w postępowaniu:
- nie udowodnił, że wykonał należycie co najmniej dwie specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi zrealizowanych w ostatnich 3 latach (wg załącznika nr 6 SWZ).
Zgodnie z Rozdziałem VI pkt 7 SWZ: 
„W  odniesieniu  do  warunków  dotyczących  wykształcenia,  kwalifkacji  zawodowych  lub
doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane”. Postanowienie to jest odzwierciedleniem art. 117 ust. 3 Pzp. 
Z powyższego wynika, że w zakresie doświadczenia Wykonawca może polegać na doświadczeniu
własnym (czyli  Konsorcjum w składzie takim samym jak składające ofertę) lub doświadczeniu
poszczególnych wykonawców wchodzących w skład Konsorcjum składającego ofertę”. 
Powoływanie  się  na  usługi  wskazane  w  wykazie  wykonane  w  czteropodmiotowym  i
trzypodmiotowym składzie, nie może być uznane za skuteczne, z uwagi na to, że Wykonawca
obecnie  składający  ofertę:  tj.:  Konsorcjum  w  dwupodmiotowym  składzie,  nie  realizował
wskazanych usług. 
Przedłożone referencje podmiotów na rzecz których świadczone były usługi nie wskazują jakie
czynności  wykonywał  dany  członek  konsorcjum w ramach świadczonej  usługi  i  czy  w ogóle
wykonywał jakiekolwiek czynności. 
Wykonawca  biorący  udział  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  może  powoływać  się
wyłącznie na swoje własne, realnie uzyskane doświadczenie, które zdobył, realizując daną część
zamówienia, która została mu przypisana w ramach grupy. 
Skutecznej  oceny  można  dokonać  jedynie  w  oparciu  o  referencje/rekomendacje,  z  których
wynika która część zamówienia została przypisana Wykonawcy w ramach grupy wykonawców. 
Powyższe zasady potwierdza wyrok TSUE z dnia 04.05.2017r. w sprawie o sygnaturze C-387/14
(Esaprojekt przeciwko Województwu Łódzkiemu). 
W związku z powyższym z trzech pozycji  zamieszczonych w wykazie usług, uznana mogła być
tylko jedna usługa tj.: usługa wykonana w okresie od 01.01.2021r. do 30.09.2021r. na rzecz CUS
w Rawiczu. 
-  nie  udowodnił,  iż  wszystkie  osoby  wskazane  w  wykazie  osób  skierowanych  do  realizacji
zamówienia (wg załącznika nr 6 do SWZ), posiadają wymagane kwalifkacje i doświadczenie. Trzy
osoby  skierowane  przez  Wykonawcę  do  wykonania  usługi  (wymienione  w wezwaniu  z  dnia
18.03.2022r.) nie spełniają warunku posiadania określonych kwalifkacji,  wymienionych w  § 3
Rozporządzenia  Ministra  Polityki  Społecznej  z  dnia  22  września  2005r.  w  sprawie
specjalistycznych  usług  opiekuńczych”.  Przedłożone  zaświadczenia  oraz  certyfkaty  nie
potwierdzają  posiadania  kwalifkacji  do  wykonywania  zawodu:  pracownika  socjalnego,
psychologa,  pedagoga,  logopedy,  terapeuty  zajęciowego,  pielęgniarki,  asystenta  osoby
niepełnosprawnej,  opiekunki  środowiskowej,  specjalisty  w  zakresie  rehabilitacji  medycznej,
fzjoterapeuty  lub  innego  zawodu  dającego  wiedzę  i  umiejętności  pozwalające  świadczyć
określone specjalistyczne usługi. 



Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Mając na uwadze powyższe, ofertę Wykonawcy: Konsorcjum Wykonawców: Lider Konsorcjum:
SERWIS  TEMP  Sp.  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400  Ostrowiec  Świętokrzyski  oraz  Członek
Konsorcjum: SERWIS APT Sp  z  o.o.,  ul.  Iłżecka  20,  27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski,  należało
odrzucić. Zgodnie bowiem z art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę,
jeżeli została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu.

Zatwierdził:
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

 Władysława Czajkowska


