Gostynin: Wykonywanie usług opiekuńczych dla
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta
Gostynina.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 22, 09-500
Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 024 2356932, faks 024 2356932.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsgostynin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usług opiekuńczych dla
klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie
miasta Gostynina..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmować
będzie wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina w szacunkowej ilości maksymalnej
27.500 godzin w czasie trwania umowy we wszystkie dni tygodnia, w okresie od 01.01.2014 do
31.12.2014. 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. Zamówienie obejmuje wykonywanie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w domu podopiecznego, na terenie miasta Gostynina,
zgodnie z art.17 pkt. 11 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r.
poz. 182 ze zm.). w zakresie: 1) podstawową pielęgnację, obejmującą higienę ciała, ubieranie i

rozbieranie, pomoc w czynnościach fizjologicznych, w przemieszczaniu, w przygotowywaniu i
spożywaniu posiłków, 2) podtrzymanie aktywności społecznej, obejmujące pomoc w utrzymywaniu
więzi rodzinnych i społecznych oraz motywowanie do aktywności fizycznej, 3) wspieranie procesu
leczenia, obejmujące pomoc w dotarciu do zakładów opieki zdrowotnej, umawianie wizyt lekarskich i
pielęgniarskich, realizację recept, nadzór nad przyjmowaniem leków zgodnie z zaleceniem lekarza,
powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o istotnych zmianach w zachowaniu podopiecznego
wskazujących na pogorszenie stanu zdrowia, 4) okazywanie wsparcia emocjonalnego w
doświadczeniach egzystencjalnych: samotności, cierpieniu i umieraniu, 5) pomoc w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, obejmującą zapewnienie posiłków, załatwianie spraw urzędowych, zakupy,
utrzymanie czystości otoczenia, zabezpieczenie ogrzewania, zarządzania pieniędzmi, w zakresie, w
jakim czynności te nie mogą być wykonane przez podopiecznego i jego rodzinę. 6) zapewnienie
specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez zamawiającego Zamawiający zastrzega
sobie prawo zmiany zakresu usług w zależności od posiadanych środków..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4, 85.31.21.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym nie

•

będzie żądał wniesienia wadium..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

•

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
•

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w tym zakresie wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

o

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie usługi tj.: zrealizował minimum 20
tysięcy godzin usług zgodnie z przedmiotem zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

o

do wykonania zamówienia wykaże, że: dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami tj. dysponuje lub będzie
dysponował. Preferowane wykształcenie średnie pielęgniarskie jednak Zamawiający dopuszcza,
aby oferent dysponował również osobami, które ukończyły kurs opiekunki lub osobami bez
przygotowania zawodowego, które legitymują się co najmniej półrocznym stażem w
świadczeniu usług opiekuńczych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku.

o

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku

o

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

•

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;

•

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;

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

•

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;

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

•

zaświadczenie
zamieszkania

albo

właściwego

organu

zamieszkania

sądowego

osoby,

której

lub

administracyjnego

dokumenty

dotyczą,

w

miejsca
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;

•

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mopsgostynin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej ul. Parkowa 22 09-500 Gostynin..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 28.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Parkowa 22 09-500
Gostynin..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy 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

