Ogłoszenie nr 500002529-N-2018 z dnia 04-01-2018 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług
opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
na terenie miasta Międzyrzec Podlaski w 2018 roku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 615136-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 230039600000, ul. ul.
Piłsudskiego 6, 21560 Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 717 803,
e-mail mops@tnet.pl, faks 833 717 803.
Adres strony internetowej (url): http://mopsmiedzyrzec.e-bip.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Międzyrzec
Podlaski w 2018 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MOPS.2710.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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 niniejszego zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych
usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Międzyrzec Podlaski, zgodnie z art. 50 ustawy z
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. 930 z późn.zm). 1.1. Do zadań
Wykonawcy w zakresie usług opiekuńczych zwykłych w szczególności należy: 1. Zaspokajanie
codziennych potrzeb życiowych osób objętych usługami, w tym m.in.: a) utrzymywanie
czystości i porządku w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z usług, w tym
sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych oraz zapewnienia bezpiecznego otoczenia do

poruszania się, b) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu
gospodarstwa domowego użytkowanego przez osobę korzystającą z usług, dbanie o jakość i stan
higieniczny żywności, c) pranie bielizny osobistej i odzieży, d) pranie i dokonywanie zmiany
bielizny pościelowej (pod warunkiem posiadania pralki) lub zanoszenie bielizny do pralni, e)
prasowanie odzieży, f) zakup podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego
– pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów, g)
przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diet lub dostarczanie jednego gorącego posiłku z
baru, h) pomoc przy spożywaniu posiłków, i) palenie w piecu (m.in. kaflowym lub c.o.),
przynoszenie węgla i wody, j) załatwianie spraw urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i
terminowe rozliczanie się z wydatkowanych środków, k) organizowanie spacerów,
podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, l) pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi,
pod warunkiem, że zwierzę należy do osoby korzystającej z usług. 1.2. Zapewnienie
podstawowej opieki higieniczno-medycznej, w szczególności: a) mycie, czesanie i ubieranie z
uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w załatwianiu potrzeb fizjologicznych osoby
korzystającej z usług, b) pomoc przy kąpieli, c) ścielenie łóżka, d) układanie chorego w łóżku, e)
zapobieganie powstawaniu odleżyn, f) pielęgnacja zalecona przez lekarza (podawanie leków,
smarowanie, robienie okładów), g) zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach
dotyczących zdrowia osoby korzystającej z usług, realizowanie recept, h) nadzór nad
przyjmowaniem leków, zgodnie z zaleceniami lekarza, i) w uzasadnionych przypadkach
towarzyszenie osobie korzystającej z usług, w drodze do i ze szpitala oraz wizyty w szpitalu w
razie konieczności hospitalizacji osoby korzystającej z usług, j) pomoc przy utrzymywaniu więzi
rodzinnych i społecznych oraz motywowanie do aktywności fizycznej osoby korzystającej z
usług. 2.1. Do zadań Wykonawcy w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych w
szczególności należy: a) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w
zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 581 z późn.zm.),
zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub z zakresem rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, b)
usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie, c) wspieranie psychologiczno-pedagogiczne
i edukacyjno-terapeutyczne, d) zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 3.1. Do zadań Wykonawcy
w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
szczególności należy: a) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i
umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji
oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, a w
szczególności takich jak: - samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i
porządkowych, w tym umiejętności utrzymania domu, - dbałość o własną higienę i wygląd
zewnętrzny, - utrzymywanie kontaktów z domownikami oraz ze społecznością lokalną, - wspólne
organizowanie i spędzanie wolnego czasu, - korzystanie z usług różnych instytucji, b) pomoc w
załatwianiu spraw urzędowych: - uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, wypełnianiu dokumentów urzędowych, c) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: - nauka
planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, - pomoc w uzyskaniu ulg w
opłatach, - zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem, d) pielęgnacja, jako
wspieranie procesu leczenia, w tym: - pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, - pomoc w
wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, - pilnowanie przyjmowania leków oraz
obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych, - pomoc w dotarciu do placówek służby
zdrowia, - pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych, e) rehabilitacja fizyczna i
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U. z 2015r. poz.581 z późn.zm.): - zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu
rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, - współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania
psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjnoterapeutycznego, zmierzającego do wielostronnej
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług opiekuńczych, f) pomoc
mieszkaniowa, w tym: - w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, - w
organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby korzystającej z usług z sąsiadami i gospodarzem domu,

g) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć
rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie
mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć na zasadach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2016r. poz. 546 z późn.zm.). 3.2.
Szczegółowy zakres usług specjalistycznych określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej
z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.
1598 z późn.zm.). 4. Przewidywana szacunkowa ilość godzin usług opiekuńczych w okresie
wykonywania zamówienia : 1) usług opiekuńczych zwykłych: - ilość minimalna (podstawowy
zakres usług) wynosi 17000 godzin, - ilość objęta prawem opcji 4000 godzin, 2)
specjalistycznych usług opiekuńczych: - ilość minimalna (podstawowy zakres usług) wynosi 700
godzin, - ilość objęta prawem opcji 200 godzin, 3) specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi: - ilość minimalna (podstawowy zakres usług) wynosi 10100
godzin, - ilość objęta prawem opcji 2000 godzin. Przyjmuje się, że 1 godzina usługi równa się 1
godzinie zegarowej, tj. 60 minut.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 85312400-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 507340
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie SYNERGIA
Email wykonawcy: stowarzyszeniesynergia@op.pl
Adres pocztowy: ul. Inzynierska 3
Kod pocztowy: 20-484
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 542200
Oferta z najniższą ceną/kosztem 485500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596769
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

