
Orzesze: ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH, SPECJALISTYCZNYCH

USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG
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Numer ogłoszenia: 396856 - 2014; data zamieszczenia: 03 .12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Rynek 2 A, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 0-32 22

15 520, faks 0-32 32 60 736.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.orzesze.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH,

SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH ORAZ SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA

OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NA TERENIE MIASTA ORZESZE NA ROK 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Świadczenie usług opiekuńczych

obejmujących w zależności od potrzeb pomoc w podstawowych czynnościach dnia codziennego. Szacunkowa ilość

godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 6600. 2. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych

dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie

uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia: pielęgnacja, rehabilitacja i pomoc

mieszkaniowa. Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług w okresie trwania umowy 4000. 3. Świadczenie

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowanych do szczególnych potrzeb

wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych

do samodzielnego życia, pielęgnacja, rehabilitacja, pomoc mieszkaniowa oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z

zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych

przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć. Szacunkowa ilość godzin wykonywanych usług

w okresie trwania umowy 2900. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości godzin zgodnie z występującym

zapotrzebowaniem określonym w pozycji 1, 2 i 3, tak by wartość umowy nie przekroczyła wartości oferty.

Wykonywanie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych

dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie się odbywało na podstawie zlecenia wystawionego przez

Zamawiającego zgodnie z ilością godzin i zakresem ustalonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zakres zamówienia zgodny z zakresem zamówienia podstawowego obejmujący usługi do 50% wartości

zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 85.31.21.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. W/w warunki zostaną

uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w

postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku

udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do

oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykaże, że wykonał a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub

są wykonywane należycie - w tym okresie usługi tj.: zrealizował min. 10000 godzin usług

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w tym min. 2000 godzin

specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach max. 5 usług (umów)

W/w warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których

mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia

warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o

spełnieniu warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o

dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W/w warunki zostaną uznane

za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w

postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku

udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do

oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

1. Dysponuje lub będzie dysponował minimum 5 osobami, które będą zdolne do wykonania

zamówienia - usługi opiekuńcze. Preferowane wykształcenie średnie pielęgniarskie jednak

Zamawiający nie wyklucza, aby oferent dysponował również osobami legitymującymi się
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wykształceniem co najmniej podstawowym oraz zaświadczeniem o ukończonym kursie opieki

nad chorymi w domu lub kursie opieki nad osobami starszymi. 2. Dysponuje lub będzie

dysponował minimum 2 osobami, które będą zdolne do wykonania zamówienia -

specjalistyczne usługi opiekuńcze. Konieczne kwalifikacje do wykonywania zadań w zakresie

specjalistycznych usług opiekuńczych: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga,

logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki

środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego

zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne

usługi. 3. Dysponuje lub będzie dysponował minimum 3 osobami, które będą zdolne do

wykonania zamówienia- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi muszą być świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania

zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego,

pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w

zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty i 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, zakładzie rehabilitacji lub

innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługo opiekuńcze dla osób z zaburzeniami

psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone

przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają,

co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z

osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje. Osoby

świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać

przeszkolenie i doświadczenie w zakresie umiejętności kształtowania motywacji do

akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowania nawyków celowej aktywności,

prowadzenia treningu zachowań społecznych. W/w warunki zostaną uznane za spełnione

jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej specyfikacji, w

przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego

weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w

postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty

dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku. W/w warunki zostaną

uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI niniejszej

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w

postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku

udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do

oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane
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należycie;

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 do 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Termin płatności faktury - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

jo.orzesze.bip.gmina.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Orzeszu ul. Rynek 2a, 43-180 Orzesze jak również za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  11.12.2014 godzina

08:30, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzeszu ul. Rynek 2a, 43-180 Orzesze.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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