
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 279672-2015 z dnia 2015-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi opiekuńcze dla klientów OPS 

świadczone w miejscu ich zamieszkania. 2. Przez usługi opiekuńcze należy rozumień pomoc świadczoną 

osobom mającym trudności związane z... 

Termin składania ofert: 2015-10-29  

 

Numer ogłoszenia: 281124 - 2015; data zamieszczenia: 21.10.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279672 - 2015 data 20.10.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 511 24 00, 511 24 14, fax. 22 619 34 37. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Nazwa zada. 

 W ogłoszeniu jest: Świadczenie usług pielęgnacyjnych dla klientów OPS w 2016 roku. 

 W ogłoszeniu powinno być: Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów OPS w 2016 roku. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Ust. 6 pkt. 2) 2) zatrudni zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedną osobę (koordynatora) do merytorycznego 

nadzoru nad personelem wykonującym usługi u klientów oraz 5 (pięć) osób realizujących 

świadczenie usług opiekuńczych. Łącznie zatrudni nie mniej niż 6 (sześć) osób na podstawie 

umowy o pracę. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Ust. 6 pkt. 2) 2) zatrudni zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę 

w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedną osobę (koordynatora) do merytorycznego 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=279672&rok=2015-10-20


nadzoru nad personelem wykonującym usługi u klientów oraz 2 (dwie) osoby na podstawie 

umowy o pracę w wymiarze minimum pół etatu do realizacji świadczenia usług opiekuńczych. 

Łącznie zatrudni nie mniej niż 3 (trzy) osóby na podstawie umowy o pracę. Wyżej wskazane 

osoby mają być zatrudnione w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, 

nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.3). 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: zatrudni zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej jedną osobę (koordynatora) do merytorycznego 

nadzoru nad personelem wykonującym usługi u klientów oraz 2 (dwie) osoby na podstawie 

umowy o pracę w wymiarze minimum pół etatu do realizacji świadczenia usług opiekuńczych. 

Łącznie zatrudni nie mniej niż 3 (trzy) osóby na podstawie umowy o pracę. Wyżej wskazane 

osoby mają być zatrudnione w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, 

nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. Dodatkowe wymagania Zamawiającego 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia - klauzule społeczne: 1) Wykonawca zobowiązany 

będzie przedłożyć Zamawiającemu dowody zatrudnienia osób, o których mowa ust. 6 pkt 2) 

Opisu przedmiotu zamówienia przedkładając Zamawiającemu w terminie do 21 dni od daty 

podpisania umowy imienne umowy o pracę wraz z zakresem obowiązków jakie te osoby będą 

pełnić przy realizacji Zamówienia. Dokumenty winny być złożone w formie kserokopii 

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Zatrudnienie osób, o których 

mowa w ust. 6 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, winno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 3) Dopuszcza się zmianę osoby wykonującej przedmiot zamówienia, z 

zastrzeżeniem wymagań określonych w ust. 6 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia. W 

przypadku wypowiedzenia, rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji 

zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, 

bądź faksem) w terminie do 3 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. 

4) Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 3 nin. ustępu, 

jest zobowiązany zatrudnić osobę tak aby był spełniony warunek zawarty w ust. 6 pkt 2) Opisu 

przedmiotu zamówienia. i w terminie do 21 dni przedłożyć dokumenty, o których mowa w pkt 1) 

nin. ustępu. 5) Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zwrócić się do 

Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji świadczącej o zatrudnieniu osób, o których mowa w 

ust. 6 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, wraz z dowodami potwierdzającymi odprowadzanie 



składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić je 

niezwłocznie Zamawiającemu. 6) W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osób, 

o których mowa w ust. 6 pkt 2) Opisu przedmiotu zamówienia, lub zatrudnieniu w mniejszej niż 

wymaganej liczbie, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia miesięcznej kary umownej za 

każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego, w wysokości brutto 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 z 

późniejszymi zmianami), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia. Kara umowna będzie 

naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona, chyba że okoliczność, o 

której mowa wystąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca wyraża 

zgodę na potrącenie kwot kar umownych z należności wynikających z bieżących faktur. 7) 

Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w pkt. 6), usprawiedliwiających 

niezatrudnienie odpowiedniej liczby osób będzie spoczywał na Wykonawcy.. 

 

 


