
Ogłoszenie nr 335486 - 2016 z dnia 2016-11-03 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 ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,

lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

opswawer.waw.pl



siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane 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, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

226 133 842, e-mail , faks 226 133 844.

Adres strony internetowej (URL): 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 przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie

za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez

każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak

opswawer.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

opswawer.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:



Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

tak

Inny sposób:

złożenie w sekretaracie lub pzesłanie na adres korespondencyjny

Adres:

Ośrodek Pomocy Społęcznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy. ul. Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

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: OPS.ZP.10.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie



II.4) 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 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

II.5) Główny kod CPV: 85000000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość

w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134

ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data rozpoczęcia: 01/01/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wymagane jest aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC)

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 120

000zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Do bezpośredniego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z

zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania wymagane jest zatrudnienie min. 12 osób, które zgodnie z

Rozporządzeniem MPS 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 i jednocześnie zgodnie z § 3 ust2 muszą posiadać 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. 2) Osoby

świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem MPS muszą

posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do

akceptowanych przez otoczenie zachowań, - kształtowania nawyków celowej aktywności, - prowadzenia treningu

zachowań społecznych. Wykonawca zobowiązany będzie na każdorazowe wezwanie Zamawiającego do

przedłożenia dokumentów na potwierdzenie powyższego. 3) Wymagane jest zatrudnienie: - 1 osoby, której

Wykonawca powierzy funkcję koordynatora i kontrolera jakości usług opiekuńczych w terenie: wymagane

wykształcenie minimum średnie z co najmniej rocznym doświadczeniem w zarządzaniu usługami o podobnym

charakterze i zakresie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe: Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy minimum 1/2 etatu

osoby z wykształceniem psychologa do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi w miejscu zamieszkania usługobiorców. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca osiągnął

wymagany poziom zatrudnienia poprzez wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionego już psychologa.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,

ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu



tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz, że Wykonawca 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.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU

NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj

posiadają : 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. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

zapewniającej wykonanie zamówienia: Wymagane jest aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od

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

zamówienia o wartości co najmniej 120 000zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:



IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa



etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

potencjał kadrowy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie



Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

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



której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

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

przypadku, gdy wystąpiły niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy istotne okoliczności, których nie można było

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności tj. 1) gdy zostały spełnione warunki: b) nastąpiła konieczność

zmiany umowy spowodowana : - zwiększeniem lub zmniejszeniem liczby podopiecznych, - zwiększeniem lub

zmniejszeniem liczby godzin świadczenia Usług; b)wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

w umowie; 2) gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: a) w wyniku

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego

przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy

wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego

zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców; 3)wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu

rzeczowego przedmiotu zamówienia lub skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia; 4)w przypadku zmiany

zakresu prac powierzonych Podwykonawcy, o ile powierzenie zostało przewidziane na etapie składania oferty; 5)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 6) 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, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2.W

przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust.1 pkt. 6 skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, każda ze Stron Umowy, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie

przepisów dokonujących te zmiany, 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 której wnioskująca Strona zobowiązana będzie wykazać i

udokumentować w sposób wyczerpujący i bezsporny, że wymienione w ust. 1 pkt.6 przypadki będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia. 3. Dokonanie zmian, o których mowa w ust.1 jest możliwe wyłącznie w trybie aneksu

do umowy. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 15/11/2016, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:


