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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy , ul. Korkowa 119/123,

04-519 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6133842, faks 022 6133844.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.opswawer.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi ,w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy

Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podopiecznych

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy w miejscu ich zamieszkania wchodzących w

zakres świadczeń pomocy społecznej o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3, art.50 ust 1, 2, 4 ustawy z dnia 12

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), oraz Rozporządza Ministra Polityki

Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598

z późn. zm.). Termin osoba z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o

ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z późn. zm.), dotyczy osoby: - chorej psychicznie

(wykazującej zaburzenia psychotyczne), - upośledzonej umysłowo, - wykazującej inne niż psychotyczne

zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń

psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do



życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej art. 50 ust 4

specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju

schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

2. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla osób dorosłych,

dzieci i młodzieży został opracowany na podstawie ww. Rozporządzenia MPS i obejmuje: 1) Uczenie i rozwijanie

umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia podopiecznych poprzez: a) Trening czystości; - kształtowanie

umiejętności w zakresie samodzielnego ubierania się, czesania, kąpieli, sprzątania mieszkania itp. b) Trening

kulinarny; - Kształtowanie umiejętności samodzielnego przygotowywania posiłków c) Trening budżetowy; -

kształtowanie umiejętności w zakresie gospodarowania własnymi środkami finansowymi: opłacania rachunków,

robienia zakupów d) Trening aktywnego udziału we własnym leczeniu; - kształtowanie umiejętności w zakresie

radzenie sobie z objawami choroby, rozpoznawania symptomów choroby, regularnego zażywania leków,

unikania nadużywania środków uzależniających, terminowego zgłaszania się do lekarza psychiatry e) Trening

umiejętności interpersonalnych; - kształtowanie umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów, wyrażania

własnego zdania i emocji w sposób społecznie akceptowany, nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z

członkami rodzin i społecznością lokalną f) Trening rekreacji; - kształtowanie umiejętności w zakresie

organizowania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, uzdolnień, aktywizacji ruchowej. g) Inne działania

dostosowane do potrzeb wynikających ze specyfiki choroby. h) Kontakt osób świadczących usługi z placówkami

i instytucjami działającymi na rzecz podopiecznego. i) Pobieranie odpłatności za wykonane usługi. Zakres usług

będzie dostosowywany do indywidualnych potrzeb usługobiorcy 2) Usługi rewalidacyjno-wychowawcze dla

dzieci i młodzieży poprzez: a) Prowadzenie zajęć z dzieckiem w oparciu o programy terapeutyczne, sekwencje

ćwiczeń przygotowane przez placówki specjalistyczne do realizacji w domu ( m.in. metodą Domana, Ruchu

Rozwijającego Weroniki Sherborne, programu aktywności M. CH. Knillów ), i inne. b) Prowadzenie zajęć

logopedycznych, c) Inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka 3) Psychoedukację

podopiecznego i członków rodziny. 4) Kontakt osób świadczących usługi z placówkami i instytucjami

działającymi na rzecz podopiecznego. 5) Pobieranie odpłatności za wykonane usługi Zakres usług będzie

dostosowywany do indywidualnych potrzeb usługobiorcy. Przewidywana liczba usługobiorców i godzin

świadczonych usług w terminie realizacji przedmiotu zamówienia tj. od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.

1)Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla ok. 30 osób w roku, miesięcznie dla ok. 25

podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. 2)Szacunkowa liczba godzin

świadczonych usług w terminie realizacji zamówienia wynosi łącznie ok. 7200 godzin. w okresie 24 miesięcy.

Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień

publicznych..

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.00.00.00-9, 85.31.21.00-0, 85.31.12.00-4, 85.31.13.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.



II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O

udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania - Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Posiadanie wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia: warunek ten zostanie

spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje

(dotyczących świadczeń okresowych lub ciągłych) co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim

rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, realizowane nieprzerwanie przez okres min. 6

miesięcy o wartości brutto nie mniejszej niż 65.000zł, oraz liczbie świadczeń nie mniejszej niż 4200

godzin. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały

wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej: A) -

minimum 12 osób które, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,

logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego zawodu

dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z

zaburzeniami psychicznymi . oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22



września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz. 1598 z późn.

zm.). muszą posiadać: a) co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek: -

szpitalu psychiatrycznym, - jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, - placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z

zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, - ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-

wychowawczym, - innej jednostce niż wymienione wyżej świadczącej specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi b) udokumentowane przeszkolenie i

doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie

zachowań, - kształtowania nawyków celowej aktywności, - prowadzenia treningu zachowań

społecznych. B)- jednej osoby, której Wykonawca powierzy funkcję koordynatora i kontrolera jakości

usług opiekuńczych w terenie: wymagane wykształcenie min. średnie oraz co najmniej roczne

doświadczenie w zarządzaniu usługami o podobnym charakterze i zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: warunek

ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone ubezpieczenie od

odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 120 000zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania

zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do

dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji

właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną  informację  z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie  określonym w art.  24  ust.  1  pkt  4-8

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym  w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -



wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 65

2 - Potencjał kadrowy - 35

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 Pzp przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty w przypadku: 1) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie

publicznym lub wynika ze zmniejszonych potrzeb Zamawiającego, 2) wystąpienia konieczności ograniczenia

zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia; 3) w

przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, o ile zostało to przewidziane na etapie składania

oferty; 4) zmiany Podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego

zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca

zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 5) zmiany

wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy -

Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu



zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.opswawer.waw.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Włókiennicza 54,04-974 Warszawa, pokój 120.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.08.2016

godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy ul. Włókiennicza

54,04-974 Warszawa, pokój 120.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


