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Użytkownik: mmoczulski, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówienia

Poniżej 750 000 EURO

Rodzaj zamówienia

Usługa

Data umieszczenia
ogłoszenia na stronie
Miasta

2017-09-08 , 12:35:48

I Zamawiający
Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

- adres

Włókiennicza 54, 04-974 Warszawa, woj. mazowieckie

- telefon

(0-22) 613-38-44

- faks

(0-22) 613-38-44

- adres internetowy
Osoba upoważniona do
kontaktów
w sprawach
proceduralnych

Marzena Czajkowska

- adres

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

- lokal

115

- telefon

228721392

Osoba upoważniona do
kontaktów
w sprawach
merytorycznych

Marzena Czajkowska

- adres

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

- lokal

115

- telefon

228721392

Adres, pod którym
można uzyskać
specyfikację istotnych
warunków zamówienia

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

- lokal

120

Adres, na który należy
przesyłać wnioski
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Włókiennicza 54, 04-974
o dopuszczenie do
Warszawa
udziału w postępowaniu
- lokal

120

II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Opis zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie usług gospodarczych i pielęgnacyjnych dla
podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
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 dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) tj:
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„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 specjalistyczne 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.”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem usług opiekuńczych
przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu umowy.
5.3. Przewidywana liczba usługobiorców i godzin świadczonych usług w terminie realizacji
przedmiotu zamówienia tj. od 01.10.2017r. do 31.01.2018r.
1) Usługi opiekuńcze będą świadczone dla ok. 230 osób w w okresie czterech miesięcy,
miesięcznie ok. 212 podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st.
Warszawy.
2)Szacunkowa liczba godzin świadczonych usług w terminie realizacji zamówienia wynosi
łącznie 26400 godzin z tym że:
- 21600 godzin dla usług gospodarczych w okresie od 1 października 2017r. do dnia 31
stycznia 2018r/ w miesiącu średnio 5400 godz.
- 4800 godzin dla usług pielęgnacyjnych w okresie od 1 października 2017r. do dnia 31
stycznia 2018r. w miesiącu średnio 1200 godz.
Miejsce wykonania robót
budowlanych,
Teren administracyjny Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
usług lub miejsce
dostaw
Główny przedmiot (CPV)

85.00.00.00-9

Dodatkowe przedmioty
(CPV)

85.31.11.00-3
85.31.11.12-4
85.31.24.00-3

Czy dopuszcza się
złożenie oferty
częściowej

Nie

Czy dopuszcza się
złożenie oferty
wariantowej

Nie

Czy Zamawiający
zamierza zawrzeć
umowę ramową

Nie

Czy Zamawiający
zamierza zastosować
aukcję elektroniczną
Nie
do wyboru
najkorzystniejszej oferty
Czas trwania
zamówienia lub termin
wykonania

Data rozpoczęcia: 2017-10-01, data zakończenia: 2018-01-31

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium

10000,00 zł.

Informacje dotyczące
sytuacji wykonawcy
oraz informacje i
formalności niezbędne do
oceny,
czy spełnia on minimalne
wymogi
ekonomiczne, finansowe i
techniczne

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki udziału w postępowaniu tj:
1) 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 okresy 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. 3 miesięcy o wartości
brutto nie mniejszej niż 250 000zł
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające czy wykazane zamówienia zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie.
2) dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
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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 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 oraz prowadzącej nadzór nad pracą
opiekunek w terenie
wymagane minimum średnie wykształcenie o kierunku społecznym posiadająca co najmniej
półroczne doświadczenie w pracy związanej ze świadczeniem usług opiekuńczych.
3) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłacone
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 450.000zł

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba
wykonawców,
którzy zostaną zaproszeni
do udziału w postępowaniu
Cena oferty brutto

80 %

Kryteria oceny ofert

Zatrudnienie opiekunów do bezpośredniego świadczenia usług opiekuńczych ,na
20 %
umowę o prace poza liczbą wymaganą w ust. 10 OGŁOSZENIA - klauzula społeczna

Warunki uzyskania
dokumentacji
postępowania

Formularz można odebrać do dnia 2017-09-15
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.opswawer.waw.pl

Termin i miejsce składania
ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Oferty/wnioski należy składać do dnia 2017-09-15 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)

Data, godzina i miejsce
otwarcia ofert (jesli
dotyczy)

2017-09-15, 11:15, Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, ul.
Włókiennicza 54, Pokój 120

V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy
projektu/programu
Nie
finansowanego ze
środków UE?

Powrót do listy zamówień
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Kontakt: Łukasz Korba, Grażyna Oliwińska
Strona główna Urzędu m.st. Warszawy

2017-09-08, 12:43

