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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/jednostki-budzetowe/mgops/zamowienia-publiczne2.html

Pleszew: Wykonanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew
Numer ogłoszenia: 247283 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew,
woj. wielkopolskie, tel. 0-62 74 22 738, faks 0-62 74 22 738.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pleszew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług opiekuńczych,
specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
stanowi wykonanie w okresie od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak niż od 1.01.2013r. do
31.12.2013r.(tj. 12 m-cy) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych u około 60 osób
wymagających pomocy osoby drugiej tj. około 22.750 godzin w ww okresie czasu w miejscu zamieszkania
oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi u około 15 osób
wymagających pomocy osoby drugiej tj. około 10.422 godzin w ww okresie czasu w miejscu zamieszkania,
także w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz w dni wolne od pracy na terenie Miasta i Gminy
Pleszew. 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc i opiekę w zakresie: robienie zakupów, - utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, - przygotowanie
posiłków żywnościowych i innych potrzebnych w gospodarstwie lub przynoszenie gotowych posiłków, pomoc przy spożywaniu posiłków, praniu bielizny osobistej i pościelowej, - załatwianie spraw urzędowych
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Utrzymanie higieny, a w szczególności : - mycie i kąpiel, - zmiana bielizny osobistej i pościelowej, układanie chorego do łóżka, przesłanie łóżka, - pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zapobieganie powstawania odleżyn i odparzeń. Pielęgnacji zleconej przez lekarza. Pomocy w
podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby, w tym: - podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań,
- organizowaniu i podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich, - organizowanie spacerów, - czytanie. 3.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują pomoc i opiekę w
zakresie: - pielęgnacja chorego jako wspieranie procesu leczenia, - prowadzenie ćwiczeń rekreacyjnych i
usprawniających dostosowanych do stanu zdrowia, - zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
- prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych: dbałość o higienę i wygląd,
utrzymanie kontaktów z rodziną, sąsiadami korzystanie z usług różnych instytucji samoobsługa, zwłaszcza
wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia
domu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia
Wykonawcy.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga aby wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi oraz usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
odbywało się przy udziale pracowników, którzy posiadają kwalifikacje i doświadczenie w
wykonywaniu czynności związanych z opieką nad osobą starszą, niepełnosprawną wymagającą
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pomocy i opieki takich jak: 1) dla osób świadczących usługi opiekuńcze: - wykształcenie średnie
o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku opiekuna
osób starszych posiadające co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie lub - z wykształceniem
podstawowym posiadające co najmniej 5 letni staż pracy w zawodzie opiekuna osób starszych 2)
dla osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
(Dz. U. 2005r., Nr 189, poz. 1598 ze zmianami) Wykonawca musi dysponować minimum 9
osobami mającymi kwalifikacje do wykonywania w/w usług . Zamawiający dokona oceny
spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły:
spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełniania tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b
ustawy PZP.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w
warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych

za

świadczenie

usług,

kontrolę

jakości

lub

kierowanie

robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
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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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
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



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 70
2 - Kwalifikacje kadry - 30
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/jednostki-budzetowe/mgops/zamowienia-publiczne2.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko - Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012
godzina 10:00, miejsce: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew,
sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
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