Ogłoszenie nr 351723 - 2016 z dnia 2016-11-25 r.

Warszawa: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania, podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 335486-2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, krajowy numer
identyfikacyjny 1082204200000, ul. ul. Korkowa 119/123 , 04519 Warszawa, państwo Polska, woj.
mazowieckie, tel. 226 133 842, faks 226 133 844, e-mail ops.wawer.kadry@wp.pl
Adres strony internetowej (URL): http://opswawer.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i
na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich
zamieszkania, podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
OPS.ZP.10.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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:
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 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. 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. 1. 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 sychicznymi 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
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 85000000-9
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT155626.20
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja, , ul. Kolorowa 6, 20-802, Lublin, kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 155626.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 155626.20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155626.20
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.

