Dz.U./S S65
04/04/2018
144881-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:144881-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2018/S 065-144881
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
MOPS.DZP.322. 6/2016
Grabowo 2
Gdynia
81-265
Polska
E-mail: h.wozniak@mopsgdynia.pl
Faks: +48 587820124
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mopsgdynia.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mopsgdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2,
ul. Grabowo 2
Gdynia
81-265
Polska
E-mail: dzp@mopsgdynia.pl
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mopsgdynia.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Pomoc społeczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot
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II.1)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni
Numer referencyjny: MOPS.DZP. 322.3.4/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
85000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z terenu Gdyni, określonych w ustawie z dnia 12.3.2004 r. o pomocy społecznej oraz
rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.), w następujących obszarach działania:
1) rejon DOPS Nr 1, tj. dzielnice: Redłowo, Orłowo, Karwiny, Dąbrowa, Mały Kack, Wielki Kack, część Wzgórza
Św. Maksymiliana,
2) rejon DOPS Nr 2, tj. dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze,
3) rejon DOPS Nr 3, tj. dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Pustki Cisowskie - Demptowo, Cisowa,
4) rejon DOPS Nr 4, tj. dzielnice: Śródmieście, Kamienna Góra, część Wzgórza Św. Maksymiliana, Działki
Leśne, Witomino, Chwarzno - Wiczlino.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 339 600.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
2. Usługa świadczona będzie w wymiarze 132 000 godzin w czasie trwania umowy, na rzecz ok. 120 osób
miesięcznie wskazanych przez Zamawiającego, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 700 do 2100.
Uwaga! Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług, należy rozumieć
wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przewidywanego wymiaru godzin świadczonych
usług, w szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie wskazanej formy pomocy lub
niepełnego zabezpieczenia środków na realizację usług przez Wojewodę Pomorskiego. Podana powyżej liczba
godzin usług jest maksymalna, natomiast minimalny wymiar godzin świadczonych usług w okresie realizacji
przedmiotu zamówienia wynosi: 80 000 godzin. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie zlecenia pełnej liczby
godzin. W przypadku zlecenia niepełnej liczby godzin Wykonawcy będzie przysługiwać tylko wynagrodzenie
wynikające ze zrealizowanych usług i nie będzie on zgłaszać roszczeń, co do realizacji pozostałej części.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 036 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp przewiduje udzielenie zamówień polegające na
powtórzeniu podobnych usług będących przedmiotem zamówienia podstawowego do wysokości 10 % jego
wartości.

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, specjalistyczne usługi opiekuńcze (o których mowa
rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia z dnia 22.9.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.) dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w wymiarze nie
mniejszym niż 100.000 (słownie: sto tysięcy) godzin łącznie;
C2) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, które spełniają wymogi
określone w § 8 ust. 5 „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu
zamieszkania”, i biegle posługują się językiem polskim, w takiej liczbie, aby indywidualny wymiar czasu ich
pracy nie przekraczał obowiązujących norm czasu pracy przewidzianych w Kodeksie pracy, niezależnie od
formy zatrudnienia, jednak nie mniej niż: 50 osób.
Zgodnie z treścią § 8 ust. 5 „Gdyńskiego standardu specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w
miejscu zamieszkania” osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą:
— spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.9.2005 r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz. 1598 ze zm.),
— posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy / pomocy
przedmedycznej,
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— posiadać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach
świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych,
— posiadać psychiczne i fizyczne predyspozycje do wykonywania zawodu.
Biegłe posługiwanie się językiem polskim przez osobę świadczącą przedmiotową usługę rozumiane jest
jako sprawne i skuteczne komunikowanie się z osobami korzystającymi z usług opiekuńczych, z osobami z
ich otoczenia, personelem medycznym i pomocy społecznej. Ponadto osoba świadcząca usługi opiekuńcze
powinna posiadać umiejętność sprawnego i rzetelnego prowadzenia w języku polskim dokumentacji wymaganej
w „Gdyńskim standardzie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 9 do IWZ.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa jest jawna i podlega
udostępnieniu na zasadach ogólnych określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisywania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z innych
dokumentów załączonych do oferty.
4. Okoliczności, w jakich zmieniona może zostać umowa, są opisane w §12 projektu umowy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/04/2018
Czas lokalny: 09:15
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Miejsce:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2, Sekretariat.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polska
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-679
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/03/2018
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