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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
w w w .opsbie lany.w aw .p l

Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym również autyzmem) na rzecz 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st.

Warszawy

Numer ogłoszenia: 321892 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zam ieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

[y] zamówienia publicznego 
zawarcia umowy ramowej 

Q  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (D SZ)

SEK C JA  I: ZAMAWIAJĄCY

1.1) NAZWA I A D R ES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RO D ZA J ZAM AW IAJĄCEGO : Administracja samorządowa.

SEK C JA  II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) O K R E ŚLE N IE  PRZEDM IOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym również autyzmem) na rzecz klientów Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym również z autyzmem) dla 

klientów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, w szacunkowym wymiarze 7 000 

godzin w ciągu trwania umowy, zwane dalej specjalistycznymi usługami. 2. Przez specjalistyczne usługi 

należy rozumieć pomoc świadczoną osobom z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 3 ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia MPS z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych, dostosowaną do indywidualnych potrzeb klientów wynikających z 

rodzaju występujących schorzeń psychicznych i somatycznych oraz ich sytuacji życiowej. 3. Specjalistyczne
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usługi świadczone będą dla klientów Zamawiającego na podstawie decyzji administracyjnych, głównie na 

terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, przede wszystkim w mieszkaniach klientów, przez 7 dni w 

tygodniu w godzinach 8.00 - 20.00. Wykonawca zagwarantuje w uzasadnionych przypadkach możliwość 

wykonania usług również poza terenem Dzielnicy Bielany oraz w innych godzinach niż wskazane powyżej.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji określonego jak wyżej przedmiotu zamówienia 

polegającej na zmniejszeniu ilości godzin usług, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne 

roszczenie wobec Zamawiającego. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 

nr 1 do SIWZ. 6. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia - 

klauzule społeczne. 6.1 Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy Pzp, wymaga od Wykonawcy 

zatrudnienia do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia (nadzór nad 

personelem bezpośrednio wykonującym usługi oraz nadzór merytoryczny nad realizacją zadania) jednej 

osoby - koordynatora na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, pięć dni w tygodniu od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 08:00 do 16:00. Wyżej wskazana osoba 

musi być zatrudniona w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć 

Zamawiającemu, poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kserokopię zawartej umowy 

o pracę wraz z zakresem obowiązków koordynatora, z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych 

osobowych..

11.1.5)

[~v] przew iduje  się  udzie len ie  zam ów ień uzupełn ia jących:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.

1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegających na 

powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówienia 

podstawowego

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85 00.00.00-9, 85.31 12.00-4

11.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) C Z A S  TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEK C JA  III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

111.2) ZA LIC ZK I

111.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU O RA Z O PIS SPO SO BU  DOKONYWANIA O CEN Y
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SPEŁN IA N IA  TYC H  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

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wchodzące w zakres 

świadczeń pomocy społecznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 

września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, przy czym ilość faktycznie 

zrealizowanych godzin świadczonych w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy nie może 

być mniejsza niż 5 000 godzin

111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 100 

000,00 zł

III.4) INFO RM ACJA O O ŚW IADCZENIACH LU B DOKUMENTACH, JA K IE  M AJĄ D O STA R C ZYĆ  

W YKONAW CY W C ELU  PO TW IERDZENIA SPEŁN IA N IA  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOW ANIU  

O RA Z N IEPO DLEGAN IA W YKLU CZEN IU  NA PODSTAW IE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1) 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 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
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wykonane lub są wykonywane należycie;

• 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.

111.4.2) 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;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt

111.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub m iejsce zam ieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zam ieszkania 

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;

111.4.4) 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;

SEK C JA  IV: PROCEDURA

IV.1) TR Y B  U D ZIELEN IA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.2) K R YTER IA  O C EN Y  O FE R T

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

1 - Cena - 80

2 - Doświadczenie Wykonawcy - 20

IV.2.2)

J  przeprow adzona będzie au kcja  e lektro n iczna , adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Termin wykonania zamówienia określony został na okres od dnia 04.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., z 

zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia może ulec zmianie z przyczyn formalnoprawnych związanych z 

prowadzeniem niniejszego postępowania. Zamówienie może być zakończone przed dniem 31.12.2016 r. w 

przypadku wyczerpania środków finansowych Zamawiającego.

IV.4) IN FO RM ACJE AD M IN ISTRA CYJN E

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.opsbielany.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba Ośrodka 

Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 

godzina 10:00, miejsce: siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. 

Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.

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: nie dotyczy.

IV.4.17) C zy  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 czę ści zamówienia: nie
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