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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124458-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi opieki dziennej
2016/S 071-124458

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Korkowa 119/123
Punkt kontaktowy: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 54, 04-974
Warszawa, pokój 120
Osoba do kontaktów: Marzena Czajkowska
04-519 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 228721513/+48 228721392
E-mail: opswawer@wp.pl 
Faks:  +48 228721513/+48 228721392
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://opswawer.waw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: pomoc społeczna

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 25: Usługi społeczne i zdrowotne

mailto:opswawer@wp.pl
http://opswawer.waw.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obszar
administracyjny Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Kod NUTS 

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w zakresie usług gospodarczych i
pielęgnacyjnych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszaw
wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ust. 1, 2, 3 ustawy z 12.3.2004
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) tj:
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistycznych usług opiekuńczych mogą być przyznane również osobie, która
wymaga pomocy innych osób a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie
mogą takiej pomocy zapewnić
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
85312100, 85311100, 85311200, 85142300

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium
w wysokości 30 000 PLN.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Klauzura społeczna
1. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga od Wykonawcy
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy minimum 10 osób do
bezpośredniego świadczenia usług opiekuńczych na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Wawer na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca
osiągnął wymagany poziom zatrudnienia opiekunów na pełen etat poprzez wyznaczenie do realizacji
zamówienia zatrudnionych już pracowników.
2. Wykonawca przed upływem pierwszego miesiąca realizacji zamówienia zobowiązany będzie okazać
Zamawiającemu dowody zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, w szczególności kopię umów o pracę.
3. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać poziom zatrudnienia, o którym mowa powyżej, przez cały okres
realizacji zamówienia z zastrzeżeniem, że Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić ewidencję czasu pracy
dokumentującą świadczenie pracy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem liczby godzin
przepracowanych w każdym miesiącu. Kserokopie ewidencji czasu pracy Wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć Zamawiającemu po zakończeniu każdego miesiąca a następnie do 10 dnia każdego miesiąca
kopię imiennych dokumentów potwierdzających odprowadzanie składek społecznych i zdrowotnych za
poszczególnych pracowników.
4. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osoby, których dane osobowe ma prawo
przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz, które wyrażą zgodę na dostęp przez Zamawiającego do
ich danych osobowych. Osoby, które takiej zgody nie wyrażają nie mogą brać udziału w realizacji zamówienia.
Ewentualne wyjaśnienia Wykonawcy dotyczące braku możliwości realizacji udokumentowania zatrudnienia,
ze względu na problemy z dostępem do danych osobowych osób podlegających zatrudnieniu przy realizacji
zamówienia na podstawie artykułu 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie powinny być brane pod
uwagę jako powód uzasadniający niewywiązywanie się przez Wykonawcę z zobowiązań związanych z klauzulą
społeczną.
5. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osoby zatrudnione lub przez pracodawcę w trakcie trwania
niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innych osób spełniających
kryteria, o których mowa w ust. 1 oraz dostarczenia dokumentów wymienionych w ust. 2.3
6. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o złożenie
dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3 natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ww. dokumenty
Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu żądania.
7. Niezłożenie żądanych przez Zamawiającego dokumentów będzie równoznaczne z przyjęciem, że
Wykonawca nie zatrudnia przy wykonywaniu zamówienia wskazanej w Formularzu Oferty liczby osób na
umowę o pracę, na czas realizacji przedmiotu zamówienia co umożliwi realizację przez Zamawiającego
uprawnień, o których mowa w ust.8.
8. W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osób, o której mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 PLN za każdy dzień dokonania naruszenia
za każdą osobę.
9. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji zamówienia do kontroli sposobu wykonywania
zamówienia. Kontrola odbywać się będzie w miejscach realizacji zamówienia i ma na celu weryfikację
rzeczywistych warunków jego wykonywania, w szczególności weryfikację udziału wskazanych przez
Wykonawcę osób przy wykonywaniu zamówienia.

III.2) Warunki udziału



Dz.U./S S71
12/04/2016
124458-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 4 / 8

12/04/2016 S71
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4 / 8

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1) oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru
załącznika nr 5 do SIWZ (dokument w oryginale);
2) 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert (dokument w oryginale lub poświadczony
za zgodność z oryginałem);
Odpis z rejestru (np. KRS) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie
organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym,
winni złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu
zarządzającego.
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow,
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
7) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, należy złożyć oświadczenie
o przynależności do grupy kapitałowej, o ktorym mowa w art. 26 ust 2d ustawy Pzp.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 5) opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000
PLN.
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III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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;
2) 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 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem
usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, realizowaną nieprzerwanie przez okres min. 6 miesięcy
o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000 PLN;
3) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:
— 60 osobami przewidzianymi do bezpośredniego świadczenia usług opiekuńczych, niekaranymi; w tym
co najmniej:
— 50 osobami zdolnymi do podjęcia czynności związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w zakresie
gospodarczym, które powinny mieć wykształcenie co najmniej podstawowe i posiadać zaświadczenie o
ukończonym nie wcześniej niż w 2010 roku kursie opieki nad chorymi w domu;
— 10 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia usług opiekuńczych w zakresie
pielęgnacyjnym. Osoby te powinny posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Zamawiający wymaga, aby
spośród osób przewidzianych do wykonywania usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacyjnym, co najmniej 4
osoby posiadały wykształcenie o kierunku pielęgniarskim.
Pozostałe 6 osób powinny legitymować się ukończonym kursem z zakresu pielęgnacji osób obłożnie chorych
oraz posiadać udokumentowane sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w świadczeniu tego rodzaju
usług
oraz, że dysponuje:
— 1osobą, której Wykonawca powierzy funkcję koordynatora dla której
Zamawiający wymaga wykształcenia minimum średniego wykształcenie minimum średnie o kierunku
społecznym lub medycznym, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w zarządzaniu usługami o podobnym
charakterze i zakresie.
— 1 osobą do kontroli jakości usług opiekuńczych w terenie
wymagane minimum średnie wykształcenie o kierunku społecznym posiadająca co najmniej półroczne
doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury



Dz.U./S S71
12/04/2016
124458-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 8

12/04/2016 S71
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 8

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty brutto. Waga 70
2. Zatrudnienie opiekunów na pełen etat poza liczbą osób wymaganą w ust. 12 SIWZ – klauzura społeczna.
Waga 30

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OPS.ZP.03.2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.5.2016 -
11:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.5.2016 - 11:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.5.2016 - 11:15
Miejscowość:
Warszawa, Ośrodek Pomocy Społcznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, ul. Włókiennicza 53.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach określonych
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, do 50 % wartości zamówienia, zamówienie o którym mowa zostanie objęte odrębną
umową.
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1. 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 terminu realizacji
przedmiotu zamówienia
3) w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, o ile zostało to przewidziane na etapie
składania oferty, w przypadku zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, o ile zostało to przewidziane
w na etapie składania oferty,
4) zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jakiejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust.
5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę
2. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt 4. skutkujących istotną zmianą kosztów
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze stron Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w
życie przepisów dokonujących tych zmian, może wystąpić do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w
sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, będzie przedstawiana każdorazowo
kalkulacja kosztów w którym wnioskująca Strona zobowiązana będzie wykazać i udokumentować w sposób
wyczerpujący i bezsporny, że wymienione w ust. 2 przypadki będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia.
3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu do umowy.
4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu.
5.. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180-182 ustawy Prawo zamówień.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: https://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
8.4.2016

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://uzp.gov.pl

