Ogłoszenie nr 646292-N-2018 z dnia 2018-11-09 r.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: WYKONANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I
SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI W DOMU PODOPIECZNEGO NA TERENACH MIEJSKICH I
WIEJSKICH GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ W OKRESIE OD 01.01.2019 r. DO 31.12.2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer
identyfikacyjny 003801723, ul. ul. Koszalińska 8 A , 78-320 Połczyn-Zdrój, woj.
zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 662 069, e-mail
mgopspolczyn@poczta.onet.pl, faks 943 665 061.
Adres strony internetowej (URL): http://mgopps.polczynzdroj.ibip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://mgopps.polczynzdroj.ibip.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
http://mgopps.polczynzdroj.ibip.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Koszalińska 8a, 78-320 Połczyn-Zdrój
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE USŁUG
OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W DOMU PODOPIECZNEGO NA TERENACH
MIEJSKICH I WIEJSKICH GMINY POŁCZYN-ZDRÓJ W OKRESIE OD 01.01.2019 r.
DO 31.12.2019 r.
Numer referencyjny: MGOPS.D.26.1.18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 4.1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług
opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenach miejskich i wiejskich gminy Połczyn –Zdrój, we wszystkie dni tygodnia, w ilości:
I - XII 2019 r. około 42.600 godzin, w tym: usługi opiekuńcze ok 34.200 godzin i
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi ok. 8400 godzin,
Ilość godzin może ulec zmianie i nie można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę
zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb klientów z uwagi na zmieniający się ich stan
zdrowia. Zamawiający zastrzega, iż nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, jeżeli tylko
część ww. godzin będzie realizowana. 4.2 . Zamówienie dotyczy świadczenia usług
opiekuńczych w domu podopiecznego. 4.2.1. Informacje szczegółowe na temat przedmiotu

zamówienia, w tym, w zakresie standardowych usług opiekuńczych oraz warunków realizacji
takich usług, określają „Zasady realizacji standardowych usług opiekuńczych w Miejsko
Gminnym - Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju”, który stanowi załącznik nr 9
do SIWZ 4.3 Ponadto zamówienie obejmuje wykonywanie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 30.09.2005
r., Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 06.07.2006 r.) obejmujących między innymi: 4.3.1. Uczenie i
rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:
kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w
szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i
porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, - dbałość o higienę i
wygląd, - utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy
oraz ze społecznością lokalną, - wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji. 4.3.2. Interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
- pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, - ułatwienie
dostępu do edukacji i kultury, - doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz
rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, - współpraca z
rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej.
4.3.3. Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych w tym: - w uzyskaniu świadczeń socjalnych,
emerytalno - rentowych, - w wypełnianiu dokumentów urzędowych. 4.3.4. Wspieranie i
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: - w poszukiwaniu informacji o pracy,
pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo
w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, w
środowiskowych domach samopomocy, w centrach i klubach integracji społecznej, klubach
pracy, - w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, - w przygotowaniu do
rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, - w
rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku. 4.3.5. Pomoc w
gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka planowania budżetu, asystowanie przy
ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, - zwiększanie umiejętności
gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe. 4.3.6. Pielęgnacja –
jako wspieranie procesu leczenia, w tym: - pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, - pomoc w
wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, - pilnowanie przyjmowania leków oraz
obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, - w szczególnie
uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i
materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także utrzymaniu higieny, - pomoc
w dotarciu do placówek służby zdrowia, - pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych.
4.3.7. Pomoc mieszkaniowa, w tym: - w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu
opłat, - w organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier
architektonicznych, - kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami
i gospodarzem domu. 4.3.8. Informacje szczegółowe na temat przedmiotu zamówienia, w
tym, w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz warunków realizacji takich usług,
określają „Zasady realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie - Zdroju”, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ
4.3.9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą być
świadczone w oparciu o ustalony indywidualny plan pomocy danego klienta. Wszelkie

oddziaływania terapeutyczne w środowisku podopiecznego objętego tą formą pomocy winny
być dokumentowane przez osoby realizujące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. Dokumentacja obejmuje ocenę funkcjonowania społecznego i
realizacji działań terapeutycznych, powinna ponadto zawierać okresową ocenę efektów
świadczonych usług celem ustalenia ich ewaluacji. 4.3.10. Wykonawca, z którym zostanie
zawarta umowa jest zobowiązany do dołączenia wykazu osób realizujących specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wraz z dokumentami
uprawniającymi do ich świadczenia, każdorazowo przy zmianie kadry. Ponadto Wykonawca
zobowiązuje się do przestrzegania warunków realizacji standardowych usług opiekuńczych
zawartych w „Zasadach realizacji standardowych usług opiekuńczych w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ, a
także do przestrzegania warunków realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych zawartych
w „Zasadach realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w Miejsko – Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Połczynie-Zdroju” stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ
Wszelkie usługi należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do
poszczególnych rodzajów usług (art. 50 ust. 1- 7 tj. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.
1508 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.
U. Nr 189, poz. 1598 z 30.09.2005 r.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 06 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 25.07. 2006 r.)
II.5) Główny kod CPV: 85000000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
85100000-0
85312100-0
85300000-2
85300000-3
85300000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: 2019-01-01 lub zakończenia: 2019-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca
składa stosowne oświadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca posiada lub zapewni o możliwości dysponowania
następującą kadrą: 1) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 16 (szesnastoma
)osobami w przypadku standardowych usług opiekuńczych posiadającymi: - ukończone
szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi - posiadanie rocznego doświadczenia w
świadczeniu usług opiekuńczych udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub
świadectwem pracy - zaświadczenie o ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy jako osoba świadcząca usługi - psychiczne i fizyczne predyspozycje do
wykonywania usług opiekuńczych 2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4
(czterema) osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z Rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z dnia 30.09.2005 r. i Dz. U. Nr 134
poz. 943 z dnia 25.07.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych tj. terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej,
opiekunki środowiskowej, opiekuna medycznego. Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem
wskazane osoby winny posiadać: tj cyt.: 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z
następujących jednostek: 1) szpitalu psychiatrycznym; 2) jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi; 3) placówce terapii lub placówce
oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem
umysłowym; 4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym; 5) zakładzie
rehabilitacji; 6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 3. W uzasadnionych przypadkach
specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą
wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż
pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z
osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. 4.
Osoby świadczące usługi, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, muszą posiadać przeszkolenie i
doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu
zachowań społecznych.”. Spełnienie warunków posiadania kwalifikacji do wykonywania

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi: w przypadku
posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki: Dokumentami
potwierdzającymi ww. kwalifikacje są : kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej,
studium lub studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego
ofertę oraz podpisaną przez osobę legitymującą się tymże dyplomem. Zamawiający nie uzna
wyżej wymienionych kwalifikacji jeżeli poziom wykształcenia udokumentowany będzie
dokumentem o ukończeniu kursu. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki potwierdzone
stosownymi dokumentami. Spełnienia warunków posiadania kwalifikacji dotyczących innych
osób niż pielęgniarka Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje innych osób niż
pielęgniarka, które będą świadczyły specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi są kserokopie dyplomu potwierdzającego uprawnienia do
wykonywania zawodu. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków posiadania
uprawnień do wykonywania usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
poza dokumentami wymienionymi powyżej należy złożyć zaświadczenia potwierdzające co
najmniej półroczny staż pracy w jednostkach wymienionych w § 3 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) oraz kserokopię dokumentów
potwierdzających przeszkolenie i doświadczenie w zakresie o którym mowa w § 3 ust. 4 ww.
rozporządzenia. Ponadto muszą posiadać: - zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie
udzielania pierwszej pomocy / pomocy przedmedycznej, - zaświadczenie lekarskie
stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach specjalistycznych usług
opiekuńczych, - psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu. W przypadku
konieczności zatrudnienia personelu, należy przedstawić oświadczenia wykwalifikowanych
osób o gotowości podjęcia zatrudnienia w firmie Wykonawcy. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór zobowiązania
podmiotu użyczającego zasobów stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 3) Warunek
zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonuje lub wykonywał w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu
standardowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł. wraz z podaniem wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. 4) Właściciel lub Kierownik firmy
musi dysponować minimum dwu letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania
standardowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
c) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu. d) Zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. e)
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. l) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. i) Oświadczenie wykonawcy o braku
wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, j)
Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. k) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania
prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub
grzywny w zakresie określonym praz zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6
ustawy, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest do
złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów określonych w pkt 9.6c, 9.6d i 9.6e
SIWZ. .W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa
w pkt 9.6c, 9.6d, 9.6e i 9.7. SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.6c, 9.6d i 9.6e SIWZ składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy dotyczące
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ,w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami b) Oświadczenia na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych
0/100). Wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na
świadczeniu standardowych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę nie niższą niż 300.000,00 zł. wraz z podaniem
wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub
usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. Dokumenty
potwierdzające, iż właściciel lub kierownik firmy dysponuje minimum dwu letnim
doświadczeniem w zakresie wykonywania standardowych usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wykonawca
usług, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy
dostarczy zamawiającemu: l) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na
karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. m) Zobowiązanie do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówieniazałącznik Nr 7, n) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcom- Załącznik Nr 8,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9.8. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt
8.1 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający wymaga złożenia przez
wykonawcę dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez
wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności
dotyczą. oryginał dokumentu wadium, a przypadku wniesienia wadium w pieniądzu dowód
wpłacenia wadium, pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej
firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest
zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W
przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie
należy złożyć w oryginale. 2. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1

do SIWZ 3. W przypadku konieczności zatrudnienia personelu, należy przedstawić
oświadczenia wykwalifikowanych osób o gotowości podjęcia zatrudnienia w Firmie
Wykonawcy. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że zatrudnia lub zatrudni personel posiadający: ukończone szkolenie w zakresie opieki nad osobami starszymi, - roczne doświadczenie w
świadczeniu usług opiekuńczych udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lub
świadectwem pracy - zaświadczenie o ukończenia szkolenia w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy jako osoba świadcząca usługi - psychiczne i fizyczne predyspozycje do
wykonywania usług opiekuńczych ponadto personel o kwalifikacjach do wykonywania
specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z Rozporządzenia Ministra Polityki
Społecznej Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z dnia 30.09.2005 r. i Dz. U. Nr 134 poz. 943 z dnia
25.07.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki
środowiskowej, opiekuna medycznego oraz przeszkolenie i doświadczenie zawodowe
zgodnie z § 3 ust. 1 - 4 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 roku
(Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z 30.09.2005 r. i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 06.07.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych
usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 25.07.2006 roku). Ponadto muszą posiadać: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy / pomocy
przedmedycznej, - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania pracy w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych, - psychiczne i fizyczne
predyspozycje do wykonywania zawodu. 6. Parafowane załączniki nr 9 i 10 określające
zasady realizacji usług opiekuńczych w MGOPS w Połczynie-Zdroju
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wymagania dotyczące wadium: 1.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
w wysokości: 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące zł 00/100) przed upływem terminu składania
ofert. 1.2.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres wiązania
ofertą. 1.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach
wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d )gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 ze zm.). Uwaga W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie
gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy: - nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, - określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, - kwotę gwarancji, - termin ważności
gwarancji, - zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 1.4. Wadium musi być wniesione do dnia 23 listopada 2018 r. do
godziny 10:00. 1.5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
zamawiającego w PKO BP S.A w Połczynie –Zdroju, ul. Grunwaldzka 20, o/Drawsko Pom.
Nr 20 1020 2847 0000 1602 0009 6701, tytułem „Wadium: Przetarg na sługi opiekuńcze”

Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 1.6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie
skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym
zamawiającego. 1.7. W przypadkach, gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż
pieniądz, wykonawca składa wadium wraz z ofertą w siedzibie zamawiającego (sekretariat
urzędu) w terminie do 23 listopada 2018 r. do godziny 10:00, a do oferty załącza kserokopię.
1.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.9 i 12.10 SIWZ. 1.9.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o
którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, nie wyraził zgody na poprawienie
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania
oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2.0 Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c. zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 2.1. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego
wniesienia żądano. 2.2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy,
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie
pkt 12.8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
2.4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty

zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena jednostkowa za wykonanie standardowych usług opiekuńczych
45,00
Cena jednostkowa za wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
45,00
zaburzeniami psychicznycmi
Dodatkowe elementy zaproponowane przez wykonawce podnoszące standard usług
w zakresie funkcjonalności: - dowóz do placówek służby zdrowia osób objętych
10,00
usługami opiekuńczymi w zależności od ich potrzeb, - zapewnienie osoby do
pomocy przy obsłudze osób leżących w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: a) w uzasadnionych
przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, b) w innych uzasadnionych
przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) w przypadku, gdy zmiany
postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a wynikły one w trakcie

realizacji zamówienia. 20.6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody. 20.7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy: a)
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego), b) zmiany danych tele-adresowych, zmiany osób wskazanych do
kontaktów między Stronami, c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-11-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

