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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  

 

 

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Praga Północ m.st. Warszawy, 

krajowy numer identyfikacyjny 216447300000, ul. ul. Szymanowskiego  , 03477   Warszawa, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 511 24 00, 511 24 14, e-mail , faks 22 619 34 37.  

Adres strony internetowej (URL): www.opspragapolnoc.waw.pl  

 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.opspragapolnoc.waw.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna m.st.Warszawy 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL) 
nie  
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
tak  

www.opspragapolnoc.waw.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Adres:  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy ul. K. Szymanowskiego 6/61 03-477 Warszawa  

Numer referencyjny: Numer sprawy: OPS/ZP/2/2016 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 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 samoobsługą, kontaktach z otoczeniem społecznym oraz funkcjonowaniem w środowisku z 
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uwagi na wiek lub ciężkie i przewlekłe choroby, urazy powypadkowe oraz inne. 3. 

Przewidywana ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosić będzie w okresie 

zamówienia tj od 01-01-2017 roku do 31-12-2017 roku około 63 692. 4. Usługi opiekuńcze 

wykonywane będą na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przez pięć dni w 

tygodniu w godz. 8.00 - 18.00, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach tj. w sytuacjach, 

w których brak realizacji usługi może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia w 

soboty, niedziele i dni świąteczne. 5. Wykonawca usług opiekuńczych powinien posiadać 

miejsce głównego wykonywania działalności lub dodatkowego miejsca wykonywania 

działalności na terenie m. st. Warszawy, wyposażone w telefon, komputer, Internet. 6. W 

przypadku wybrania oferty Wykonawca: 1) zatrudni taką liczbę osób, która zapewni właściwą 

realizację świadczenia usług opiekuńczych (minimum 55 osób) oraz koordynatora zadania ( a 

w razie jego nieobecności w pracy osobę na zastępstwo o takich samych lub wyższych 

kwalifikacjach w zakresie i doświadczenia zawodowego) łącznie nie mniej niż 56 osób. 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 3 (trzy) osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze 

minimum pół etatu do realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Łącznie zatrudni nie mniej 

niż 4 (cztery) osoby na podstawie umowy o pracę. Wyżej wskazane osoby mają być 

zatrudnione w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu 

umowy, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. 3) wszystkie zatrudnione osoby 

realizujące zadania u klientów podpiszą pisemne zobowiązanie do zachowania tajemnicy 

służbowej, 4) usługi muszą być świadczone przez opiekunki/opiekunów, którzy zostali 

wykazani w ofercie, lub inne osoby posiadające nie mniejsze kwalifikacje niż te wymienione 

w ofercie. 7. Usługi, które wymagają tylko jednego wejścia w środowisko w ciągu dnia muszą 

być świadczone przez jedną i tą samą opiekunkę/opiekuna w sposób stały i systematyczny w 

pełnym wymiarze i zakresie określonym w decyzji, przez cały okres jej obowiązywania, 8. W 

przypadku usług wymagających kilku wejść w środowisko w ciągu dnia, Zamawiający 

dopuszcza świadczenie usług przez kilka opiekunek/opiekunów tworzących stały zespół, 9. 

Wykonawca na początku każdego miesiąca zobowiązany będzie do przedłożenia 

Zamawiającemu harmonogramu pracy opiekunek/opiekunów w formie elektronicznej. 10. 

Zapewni personel o odpowiednich kwalifikacjach, tj. wszystkie osoby zatrudnione do 

świadczenia usług pielęgnacyjnych będą posiadały uprawnienia ( minimum szkoła 

pielęgniarska lub kursy uprawniające do wykonywania usług opiekuńczych) do świadczenia 

usług opiekuńczych odpowiednie przeszkolenia do wykonywania usług u klientów OPS. 1) 

Wykonawca będzie kontrolował jakość świadczonych przez pracownika usług w miejscu ich 

wykonywania, tj. w miejscu zamieszkania klientów nie rzadziej niż raz na miesiąc u 10% 

klientów co zostanie potwierdzone comiesięcznym protokołem. 2) Wykonawca zapewni 

funkcjonowanie biura w godzinach pracy OPS, a także zapewni stały kontakt przez telefon 

komórkowy również poza godzinami funkcjonowania biura Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia świadczeniobiorcy stałego kontaktu telefonicznego w 

ważnych i pilnych sprawach dotyczących realizacji usług w godzinach świadczenia usług tj. 

8.00 – 18.00, także w dni wolne od pracy. 3) Wykonawca zagwarantuje realizację usług 

zgodnie z ustalonym zakresem oraz kontakt osób realizujących usługi w razie wystąpienia 

potrzeby z pracownikami socjalnymi, z pracownikami działu realizacji usług OPS, lekarzem, 

pielęgniarką środowiskową i członkami rodziny. 11. W przypadku konieczności zmiany 

zakresu usługi u klienta, ewentualnie wymiaru tej usługi Wykonawca będzie informować 

OPS najpóźniej w ciągu dwóch dni, a także informować OPS o każdej zmianie sytuacji 

życiowej i zdrowotnej klienta, mającej wpływ na realizację pomocy usługowej w 

najszybszym możliwie terminie. 12. Wykonawca zobowiązuje się informować niezwłocznie 
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Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na zmianę zakresu wymaganej opieki 

no.: zmiany sytuacji życiowej lub rodzinnej, zmiany stanu zdrowia, braku zgody ze strony 

osoby korzystającej z usług na ich wykonywanie, pobycie w szpitalu lub innej placówce 

służby zdrowia. 13. Czas określony w decyzji, jako czas świadczenia usług, oznacza czas 

realizacji zleconego zakresu usług, w tym również wykonanie na rzecz świadczeniobiorcy 

zleconych czynności poza jego miejscem zamieszkania, takich jak np.: czas robienia 

zakupów, czas realizacji recept, czas zapisania do lekarza i wizyty u lekarza, czas 

zaprowadzania do ośrodka wsparcia, czas załatwienia istotnych spraw świadczeniobiorcy 

przebywającego szpitalu. Do czasu świadczenia usług nie wlicza się czasu dojazdu lub dojścia 

do mieszkania świadczeniobiorcy. 14. W przypadku nowego zgłoszenia zakres usług będzie 

ustalony przez zamawiającego i przekazany Wykonawcy do realizacji. 15. Zamawiający 

wymaga, ze względu na specyficzny charakter usług oraz w celu zapewnienia wysokiej, 

jakości ich świadczenia, aby opiekunki/opiekunowie byli sprawni fizycznie i intelektualnie, 

dyspozycyjni, posiadali umiejętność nawiązywania i utrzymywania prawidłowych kontaktów 

interpersonalnych oraz nie byli karani. 16. Zmawiający celem weryfikacji oświadczeń 

wykonawcy z postepowania o zamówienie będzie uprawniony do żądania od wykonawcy do 

przedłożenia w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy lub od dnia żądania w trakcie 

trwania umowy aktualnego zaświadczenia o niekaralności każdej z osób wykonującej umowę 

na rzecz i w imieniu Wykonawcy. Koszt zaświadczenia niniejszego spoczywa po stronie 

wykonawcy a nie przedłożenie aktualnego zaświadczenia w terminie od doręczenia wezwania 

skutkować może rozwiązaniem umowy, co traktowane będzie, jako rozwiązanie umowy z 

winy wykonawcy. 17. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie przekazywać terminy i 

godziny realizacji usług u poszczególnych klientów, przedkładać sprawozdanie z realizacji 

umowy oraz miesięczne rozliczenie z wykonywanych godzin usług zgodnie z Załącznikiem 

nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 18. Wykonawca będzie przekazywać do 

wglądu karty pracy za każdy miesiąc świadczonych usług do dnia 10 każdego miesiąca na 

okres około 5 dni. 19. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru kopii decyzji 

administracyjnych od Zamawiającego nie rzadziej niż dwa razy w m-cu. 20. Podstawowy 

zakres usług opiekuńczych określają załączniki nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu 

zamówienia. 21. Z uwagi na zmienną ilość godzin zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia liczby godzin w miesiącu. 22. 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 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu 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 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 
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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 nieleżących 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. Zakres usług opiekuńczych - dotyczący wyłącznie klienta 

OPS Usługi gospodarcze: 1.Utrzymywanie kontaktu z pracownikiem socjalnym i 

koordynatorem usług OPS. 2. Odwożenie klienta do szpitala i ewentualny odbiór, do ośrodka 

zdrowia w innej Dzielnicy (klient zwraca koszty przejazdu komunikacją miejską). 3. 

Dowiezienie/powrót do, z placówki rehabilitacyjnej i ośrodka wsparcia (klient zwraca koszty 

przejazdu komunikacją miejską). 4. Zakupy artykułów niezbędnych podopiecznemu do 

codziennej egzystencji (łączna waga do 5 kg) w sklepach najbliżej położonych miejsca 

zamieszkania klienta: a) artykuły żywnościowe b) artykuły przemysłowe c) realizacja recept 

5. Przygotowanie prostego posiłku z uwzględnieniem diety: a) śniadania b) obiadu c) kolacji 

6. Przynoszenie posiłku z baru. 7. Pomoc przy spożywaniu posiłków. 8. Zmywanie naczyń po 

posiłku. 9. Podawanie leków w/g zaleceń lekarza. 10. Sprzątanie w zakresie podstawowym 

(bez generalnych porządków): pokoju klienta ( wycieranie kurzu, odkurzanie, wycieranie 

podłogi przy pomocy mopa lub szczotki), kuchni, łazienki i urządzeń sanitarnych, (jeśli klient 

mieszka samotnie). 11. Zmiana odzieży, bielizny osobistej, pościelowej. 12. Prześcielanie 

łóżka. 13. Drobne przepierki bielizny osobistej i lekkiej odzieży, prasowanie. 14. Zanoszenie i 

odbiór odzieży i bielizny pościelowej do i z pralni. 15. Przynoszenie wody (w razie awarii 

wodociągu): a) woda oligoceńska do 2 l 16. Wynoszenie nieczystości (pampersy, kaczka, 

basen), śmieci. 17. Utrzymywanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową. 18. 

Wizyty z klientem w placówkach służby zdrowia, instytucjach, urzędach, placówkach 

Kulturalnych (klient zwraca koszty przejazdu komunikacją miejską). 22. Załatwianie spraw 

urzędowych, wnoszenie opłat (klient zwraca koszty przejazdu komunikacją miejską). 23. 

Pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym. 24. Dbanie o kondycję psychoruchową oraz 

zapewnienie kontaktu z otoczeniem poprzez: a) organizowanie spacerów b) prowadzenie 

rozmów. Usługi pielęgnacyjne: 1.Utrzymywanie kontaktu z pracownikiem socjalnym i 

koordynatorem usług OPS. 2. Odwożenie klienta do szpitala i ewentualny odbiór, do ośrodka 

zdrowia w innej Dzielnicy (klient zwraca koszty przejazdu komunikacją miejską). 3. 

Dowiezienie/powrót do lub z placówki rehabilitacyjnej i ośrodka wsparcia (klient zwraca 

koszty przejazdu komunikacją miejską). 4. Pomoc przy spożywaniu posiłków. 5. Karmienie 

chorego. 6. Zmywanie naczyń po posiłku. 7. Umożliwienie klientowi wykonania zabiegów 

higienicznych: a) w kąpieli b) w myciu c) mycie chorego w łóżku d) kąpanie w asyście osoby 

drugiej e) zmiana pampersa i mycie f) mycie głowy g) czesanie h) higiena jamy ustnej i) 

golenie j) obcinanie paznokci. k) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, 

zaprowadzenie do toalety l) przygotowanie przyborów toaletowych ł) usuwanie wydzielin z 

nosa i jamy ustnej m) zapobieganie odleżynom i odparzeniom n) pielęgnacja miejsc 

zmienionych chorobami o) nacieranie i oklepywanie p) mierzenie ciśnienia tętniczego, 

mierzenie temperatury ciała r) wsparcie przy przejściu chorego na wózek inwalidzki. 8. 

Podawanie leków wg zaleceń lekarza. 9. Zmiana odzieży, bielizny osobistej, pościelowej. 10. 
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Prześcielanie łóżka. 11. Wynoszenie nieczystości (pampersy, „ kaczka”, basen), śmieci. 12. 

Utrzymywanie kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową. 13. Wizyty z klientem w 

placówkach służby zdrowia, instytucjach, urzędach, placówkach Kulturalnych (klient zwraca 

koszty przejazdu komunikacją miejską). 14. Pomoc w gospodarowaniu budżetem domowym. 

15. Dbanie o kondycję psychoruchową oraz zapewnienie kontaktu z otoczeniem poprzez: a) 

organizowanie spacerów b) prowadzenie rozmów  

 

II.5) Główny kod CPV: 85311100-3 

Dodatkowe kody CPV:85311200-4, 85312100-0, 85312200-1, 85141200-1 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówień 

polegających na powtórzeniu podobnych usług dotychczasowemu wykonawcy. Ewentualne 

zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w trybie 

przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp, jeżeli spełnione zostaną przesłanki tam 

określone. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: 
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w 

postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) posiadania 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, - działalność 

zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 
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zamówienia na wartość, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) liczoną 

brutto.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego 

wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, 

umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości -opis wymagań w 

zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. - Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę 

wykonanej lub wykonywanej, co najmniej jednej usługi o podobnym zakresie w jednym roku 

kalendarzowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za wartość 

wykonanej lub wykonywanej usługi o podobnym zakresie jako min. 80% niniejszego 

zamówienia. Wykonawca wykażę ww usługę w załączniku nr 3 do SIWZ. - Wymagane jest 

wykazanie przez Wykonawcę ze posiada lokal przeznaczony na biuro na terenie m. st. 

Warszawy, wyposażony w telefon, komputer, internet - Oświadczenie wykonawcy o 

posiadaniu takiego lokalu, formie prawnej do lokalu i adresie lokal. - zapewni personel o 

odpowiednich kwalifikacjach, tj. wszystkie osoby zatrudnione do świadczenia usług 

pielęgnacyjnych będą posiadały uprawnienia ( minimum szkoła pielęgniarska lub kursy 

uprawniające do wykonywania usług opiekuńczych) do świadczenia usług opiekuńczych 

odpowiednie przeszkolenia do wykonywania usług u klientów OPS. Zamawiający przyjmuje, 

ze Wykonawca zatrudni do realizacji usług opiekuńczych minimum 55 osób oraz 

koordynatora zadania ( a w razie jego nieobecności w pracy osobę na zastępstwo o takich 

samych lub wyższych kwalifikacjach w zakresie i doświadczenia zawodowego), łącznie nie 

mniej niż 56 osób i przedstawi je w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia -załącznik nr 5 do SIWZ.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
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CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Pzp należy na wezwanie 

zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty: 1) informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, 

odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez 

zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wykonawca złoży ww. dokument wraz z 

ofertą tj. do dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00. 2) zaświadczenie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu – wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-2016 

roku do godz. 12:00. 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do 

dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00. 4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy– wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-2016 

roku do godz. 12:00. 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego 

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 

uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w 

przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, 6) oświadczenie wykonawcy o 

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 

zamówienia publiczne – wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-

2016 roku do godz. 12:00. 7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego 

wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w 

zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 8) 

oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej 

o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska 

lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy, 9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z 

opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716), 10) oświadczenie wykonawcy o 

przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wykonawca złoży 

ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00.  
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
4. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

pkt. 2) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 1) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy 

sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta 

zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym 

sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład 

obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 2) oświadczenie wykonawcy o 

rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, 

za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres, 3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 4) dokumenty 

potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego. Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem 

zamówienia na wartość, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) liczoną 

brutto – wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-2016 roku do godz. 

12:00.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
5. W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 

pkt. 3) ustawy Pzp, należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z 

postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące 

oświadczenia i dokumenty: 1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

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

których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę 

wykonanej lub wykonywanej, co najmniej jednej usługi o podobnym zakresie w jednym roku 

kalendarzowym w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Zamawiający uzna za wartość 

wykonanej lub wykonywanej usługi o podobnym zakresie jako min. 80% niniejszego 

zamówienia. Wykonawca wykażę ww usługę w załączniku nr 3 do SIWZ – wykonawca złoży 
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ww. dokument wraz z ofertą tj. do dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00. 2) W przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub 

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami Wymagane jest wykazanie 

przez Wykonawcę ze posiada: - lokal przeznaczony na biuro na terenie m. st. Warszawy, 

wyposażony w telefon, komputer, internet - Oświadczenie wykonawcy o posiadaniu takiego 

lokalu, formie prawnej do lokalu i adresie lokalu – wykonawca złoży ww. dokument wraz z 

ofertą tj. do dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00. 4) opis urządzeń technicznych oraz 

środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia 

jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które 

będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy, 5) oświadczenie na temat wielkości średniego 

rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach 

przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, 6) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy, 7) wykaz osób, skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 

za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca zapewni personel o 

odpowiednich kwalifikacjach, tj. wszystkie osoby zatrudnione do świadczenia usług 

pielęgnacyjnych będą posiadały uprawnienia ( minimum szkoła pielęgniarska lub kursy 

uprawniające do wykonywania usług opiekuńczych) do świadczenia usług opiekuńczych 

odpowiednie przeszkolenia do wykonywania usług u klientów OPS. Zamawiający przyjmuje, 

ze Wykonawca zatrudni do realizacji usług opiekuńczych minimum 55 osób oraz 

koordynatora zadania ( a w razie jego nieobecności w pracy osobę na zastępstwo o takich 

samych lub wyższych kwalifikacjach w zakresie i doświadczenia zawodowego), łącznie nie 

mniej niż 56 osób i przedstawi je w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia - załącznik nr 5 do SIWZ – wykonawca złoży ww. dokument wraz z ofertą tj. do 

dnia 05-12-2016 roku do godz. 12:00.  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu 

zamówienia w wysokości: 7 000,00 zł, słownie: (siedem tysięcy złotych). 3. Wykonawca 

wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie 1) w pieniądzu, 

przelewem na rachunek bankowy: numer rachunku bankowego zamawiającego: 60 1030 1508 

0000 0005 5045 6044 z adnotacją "wadium - Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów 

OPS w 2017 roku " 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 

3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem 
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na rachunek bankowy: numer rachunku bankowego zamawiającego: 60 1030 1508 0000 0005 

5045 6044 z adnotacją: "wadium - Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów OPS w 

2017 roku " 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, 

tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu 

składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za 

termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. 

Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z 

ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący 

formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego 

wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony 

gwaranta / poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w 

niniejszej specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób 

nieprawidłowy) oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 12. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku 

wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15. W zakresie wadium 

obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa 

zamówień publicznych.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie  

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
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(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cana 85 

potencjał techniczny 15 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
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Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: nie  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 05/12/2016, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

tak  

Wskazać powody:  

Uzasadnienie Zgodnie z art. 43 ust.2 ustawy pzp, Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub 

przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin 

składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia 

zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione w ust. 2 b tegoż artykułu 

ustawodawca przewidział możliwość dla zamawiającego skrócenia terminu minimum do 15 

dni. W obecnej sytuacji faktycznej zaistniała niestety sytuacja, kiedy zamawiający musi 

skorzystać z tej formy realizacji norm ustawowych. W dniu 15 listopada 2016 roku ukazał się 

projekt budżetu m. st. Warszawy na rok, 2017 co stanowi uzyskanie przez zmawiającego 

wstępnego planu finansowego, który może być wykorzystany dla celów związanych z 

udzieleniem zamówień publicznych. Ponieważ jednak do końca roku pozostało zaledwie 45 

dni nie jest możliwe przeprowadzenie postepowania przy zastosowaniu pełnej procedury tak, 

aby zakończyć przetarg do 31 grudnia 2016 roku wraz z podpisaniem umowy z wykonawca. 
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Plan finansowy jest obligatoryjnym elementem dla możliwości realizacji zamówień 

publicznych. Przygotowanie zamówienia oraz pełne postepowanie z zachowaniem terminów 

ustawowych, aby mogło zostać zakończone przed 31 grudnia 2016 roku wraz z podpisaniem 

umowy, wymaga skrócenia terminu z ust. 2 art. 43 pzp do max. 19 dni. Umowa musi zostać 

podpisana przed 31 grudnia gdyż dotyczy świadczenia z pomocy społecznej w postaci usług 

dla osób chorych, niepełnosprawnych często również niezdolnych do samodzielnej 

egzystencji. Brak wykonawcy na dzień 01 stycznia 2017 roku stanowiłby zagrożenie zdrowia 

i życia dla podopiecznych ośrodka. Dlatego zamawiający korzysta z możliwości 

przewidzianej przez ustawodawcę, co do skrócenia terminu składania ofert. Załączniki: 

Opublikowany dnia 15-11-2016 roku Projekt budżetu Ośrodka Pomocy społecznej dzielnicy 

Praga północ na 2017 roku  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
            

            

            

          


