OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARSZAWY
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa tel.22 277 02 50

e-mail: ops.tar@ops-targowek.waw.pl
Numer sprawy ZP-PN 10/2016
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie
przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r.
poz.2164 z późn. zm.)

na opiekuńcze usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji
fizycznej świadczone w warunkach domowych

Zatwierdził:
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy
Alicja Witoszyńska

Terminy:
Składanie ofert: 6.09.2016 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert: 6.09.2016 r. godz. 10.15

Warszawa, dnia 30.08.2016 r.
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1. ZAMAWIAJĄCY
1.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy; ul. Św.
Wincentego 87, 03-291 Warszawa;
Strona internetowa na której publikowana jest Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl
Telefon : 22 277-02-50, fax 22 370-25-32
Godziny urzędowania : poniedziałki - piątki : 8.00 – 16.00.
NIP: 524-10-67-534;
Regon : 010908915
2.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1) „OPS” lub „Zamawiający” – Ośrodek
Targówek m. st. Warszawy

Pomocy Społecznej

Dzielnicy

2) „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na
podstawie niniejszej Specyfikacji.
3) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4) „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm. )
5) „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został opisany w punkcie 3 SIWZ oraz w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawa zamówień publicznych
(tekst jednolity : Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164 z późn. zm.).
2.2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku,
poz. 2164 z późn. zm.).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są opiekuńcze usługi specjalistyczne w zakresie
rehabilitacji fizycznej nieobjęte przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), świadczone w warunkach
domowych. Usługi te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. nr 189,poz.1598 z późn. zm.).
Usługi wchodzą w zakres świadczeń pomocy społecznej w oparciu o art.17 ust.1
pkt 11 oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ).
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Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania klientów Zamawiającego na terenie
Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w szacunkowym wymiarze ok. 228 godzin
miesięcznie w okresie od 15 września 2016 r. do 31.12.2016 roku. Przewidywana
liczba klientów ok. 40 osób.
Szacunkowa łączna liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy wyniesie
ok. 800 godzin.
Kod CPV : 85312500-4 Usługi rehabilitacyjne
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych . Oferta
musi objąć całość zamówienia.
3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
3.6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do
50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tych
samych zadań w przypadku, jeżeli zamówiona ilość okaże się niewystarczająca
i/lub jeżeli zaistnieje konieczność zapewnienia usług rehabilitacyjnych większej
liczbie klientów Zamawiającego w okresie następnych trzech lat od podpisania
umowy.
3.7. Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia zastrzega, że
zamówienie nie może być powierzone podwykonawcom.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 15 września 2016 r. do 31.12.2016
roku.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy :
1 . Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy dotyczące :
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust.1
ustawy Pzp.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia :
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył należycie
przynajmniej dwa zlecenia na świadczenie opiekuńczych usług
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specjalistycznych w zakresie rehabilitacji fizycznej o wartości co najmniej
45.000,00 zł brutto każde.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana
według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego do oferty wykazu
oraz załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie . Wykaz należy złożyć na druku stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ.
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni, do
wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia osoby o odpowiednich
kwalifikacjach. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku
zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonego
do oferty oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ).
4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej :
Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada
opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł brutto.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek
udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24
Ustawy.
6 DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCÓW W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta
musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty :
1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący, posiadania uprawnień do wykonywania określonej
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działalności związanej z przedmiotem zamówienia, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1. Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ .
2) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
Wykazu dwóch wykonanych lub wykonywanych zamówień na świadczenie
opiekuńczych usług specjalistycznych w zakresie rehabilitacji fizycznej o
wartości co najmniej 45.000 ,00 zł brutto każde, świadczonych w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (jeżeli wykaz zawiera
usługi w trakcie realizacji zamówienia, to wartość wykonanych usług na dzień
składania ofert musi wynosić co najmniej 45.000,00 zł brutto każde ), z
podaniem wartości każdego zamówienia, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączonymi dokumentami potwierdzającymi, ze usługi te zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia. Wykaz należy złożyć na druku stanowiącym
załącznik nr 6 do SIWZ.
3) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda :
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
opiekuńczych usług specjalistycznych w zakresie rehabilitacji fizycznej.
Oświadczenie należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
4) W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału w
postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda :
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę minimum 50.000,00 zł brutto w zakresie działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 Wykonawca składa następujące dokumenty :
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1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oświadczenie
należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy
Prawo zamówień publicznych aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej, niż 6
miesięcy przed upływem składania ofert, a w przypadku osób fizycznych
oświadczenie wymienione w punkcie 6.2. podpunkt 1) niniejszej SIWZ
(załącznik nr 4).
3) W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych , Wykonawca , wraz z ofertą składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym , że
nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5).
6.3. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej
podmioty gospodarcze ( konsorcjum , spółki cywilna ):
1) Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia.
2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w
wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych
wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki
została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i podpisania umowy, a
pełnomocnictwo/upoważnienie (w oryginale) do pełnienia takiej funkcji
wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, powinno być dołączone
do oferty.
4) Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje
wymienione w punktach:
6.1.
podpunkt 1
6.2.
podpunkt 1,2,3
dla każdego partnera z osobna, pozostałe składają wspólnie.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6.4. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej , zamiast dokumentów , o których mowa :
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- w punkcie 6.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- w punkcie 6.2 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust. 1 punkt 4-8 Ustawy
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ;
2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w podpunkcie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6.5.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.6. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie dokumentów lub oświadczeń
określonych w rozdziale 6 SIWZ metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający żąda,
żeby Wykonawca wykazał nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie
ww. warunków.
1) Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
2) Wykonawcy, którzy nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienia warunków
zgodnie z art. 22 oraz dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 i 2 oraz z art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp,
zostaną wykluczeni z postępowania, natomiast odrzucenie oferty nastąpi zgodnie
z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I
UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ
7.1. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się w formie pisemnej, w
formie elektronicznej oraz za pomocą faksu. Jeżeli oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą za pomocą poczty
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7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7

7.8

elektronicznej /faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Wskazane jest zatem podanie CZYTELNIE w ofercie aktualnego adresu do
korespondencji za pomocą poczty elektronicznej.
Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień jest Beata Godlewska-Stolarczyk –
specjalista ds. zamówień publicznych ; tel.: 22 277- 02- 43, adres e-mail:
b.godlewska@ops- targowek.waw.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00
– 15.00 lub osobiście w godzinach 9.00 - 15.00 w siedzibie Zamawiającego;
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany
niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż: na 2 dni przed upływem
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w punkcie 7.3.,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku , o którym mowa w punkcie 7.3.
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania
źródła zapytania, oraz zostanie zamieszcza na witrynie internetowej : www.opstargowek.waw.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób
modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jej treść
Zamawiający umieści na witrynie internetowej:
www.ops-targowek.waw.pl
Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

8. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
8.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie, I piętro, pokój
nr 24 w terminie do dnia 6 września 2016 roku do godziny 10.00 .
8.2. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą zamówienia: „Oferta na
świadczenie usług rehabilitacyjnych w warunkach domowych.
Nie otwierać przed 6 września 2016 roku przed godz. 10.15.” oraz pieczęcią
firmową Wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu, aby można ją było odesłać w
przypadku złożenia po terminie.
8.3. Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
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9.1. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego
przedmiotu i warunków zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami SIWZ oraz z
zasadami ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.2. Oferta Wykonawcy musi dotyczyć całości zamówienia i musi być sporządzona w
oparciu o niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.
9.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert
lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez Wykonawcę.
9.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
9.5. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, a tekst oferty
ma być sporządzony w języku polskim pod rygorem jej nieważności;
2) oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;
3) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez
osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy (podpis i pieczątka
imienna lub czytelny podpis), zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy
określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej firmy Wykonawcy;
4) upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisywania oferty należy dołączyć do
oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub
załączonych dokumentów;
5) wszystkie strony oferty, w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym,
powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości zmiany
zawartości oferty;
6) wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9.6. Do oferty powinny być załączone dokumenty wyszczególnione w rozdziale 6
niniejszej specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca jako załącznik do oferty
dołączy kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za
zgodność z oryginałem (każda zapisana strona) przez uprawnionego
przedstawiciela Wykonawcy (tj. osobę/y podpisującą/ce ofertę), poza
pełnomocnictwem, które składane jest w oryginale.
9.7. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do niniejszej
SIWZ powinny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić
własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje
ściśle wg wzoru Zamawiającego - złożenie dokumentu w innej formie skutkuje
odrzuceniem oferty. W przypadku kopii dokumentu musi ona być poświadczona
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku przedłożenia
upoważnienia/ pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy musi być ono w
formie oryginału podpisanego przez osoby upoważniające, lub notarialnie.
9.8. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi
Wykonawca, niezależnie od wyników przetargu, z wyjątkiem unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych, kiedy to Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające
odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
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10. TERMIN, MIEJSCE I TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT
10.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.
św. Wincentego 87, I piętro , pokój nr 43 w dniu 6.09.2016 r. o godz. 10.15.
10.2. Wykonawcy mają prawo być obecni przy otwieraniu ofert.
10.3. Otwarcie ofert będzie poprzedzone stwierdzeniem nienaruszalności kopert oraz
policzeniem otrzymanych ofert.
10.4. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
10.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz
adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
10.6. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
10.7. Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do
Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w
trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.
10.8. W części niejawnej Komisja dokona badania ofert zgodnie z rozdziałem 5 i 6
SIWZ oraz oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z kryteriami podanym w
rozdziale 12.
10.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów.
10.10. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, nie jest
rozpatrywana i uznaje się ją za odrzuconą.
10.11. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali
wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt.3
11. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca jest związany ofertą do czasu upływu terminu określonego w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jednak nie dłużej niż przez okres 30
dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT
Dokonując oceny złożonych ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami i ich znaczeniem, tj .:
1. Cena – 80% (ofertowa cena brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia)
2. Doświadczenie – 20%
Ocena ceny przedmiotu zamówienia będzie dokonywana osobno poprzez
porównanie cen zawartych w ofertach do najniższej ceny spośród wszystkich
zaproponowanych.
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1.Punkty za kryterium „cena” będą obliczone wg wzoru:
C min
C=

x 80 pkt.
Cn

gdzie: C - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę
Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,
Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”,
2.Punkty za kryterium „doświadczenie” będą obliczone na podstawie wykazanych
przez Wykonawcę w załączniku nr 6 do SIWZ zrealizowanych w czasie od 1
września 2013 r. do 31 sierpnia 2016 r. ilości godzin świadczenia usług
specjalistycznych w zakresie rehabilitacji fizycznej świadczonej w warunkach
domowych łącznie. Pod uwagę będą brane tylko te godziny, których wykonanie
będzie potwierdzone dokumentami wystawionymi przez Zleceniodawcę usług.
Punkty za kryterium będą wyliczone wg wzoru:
Dn
D=

x 20 pkt.
D max

gdzie:
D- punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę
D n- liczba punktów badanej oferty
D max – maksymalna ilość godzin usług spośród wszystkich badanych ofert
Łączna liczba punktów badanej oferty (P)
P = cena + doświadczenie (C+D)
Gdzie:
Cena- liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena
Doświadczenie – liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium
doświadczenie.
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli dwóch lub więcej
wykonawców otrzyma jednakową ilość punktów, zamawiający dokona obliczeń z
dokładnością do trzech lub więcej miejsc po przecinku.
O w yborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najw yższa
ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę, to jest
zsumowanie wszystkich części składow ych w punktacji.
13.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
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1. W formularzu oferty cenę za jedną godzinę usługi należy podać w walucie
polskiej bez podatku od towarów i usług VAT (netto) oraz z tym podatkiem.
2. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną cenę ofertową . Ceny nie można
zmienić po upływie terminu otwarcia ofert.
3. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.
14. SPOSÓB PROWADZENIA ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ W WALUTACH
OBCYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania rozliczeń z Wykonawcą w
walutach obcych.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium na podstawie art. 45 ust. 2 Ustawy
prawo zamówień publicznych.
16 .UDZIELENIE ZAMÓWIENIA i FORMALNOŚCI , KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o określone w rozdziale 12 SIWZ kryterium oceny
ofert.
16.2. Przyjęcie w ofercie wzoru umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia
oferty przez Zamawiającego.
16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie
zawiadamia Wykonawców , którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę), albo imię i
nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 Ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
16.4. Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
16.5. W przypadku wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych
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Wykonawców. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy.
16.6. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi dokument wskazujący, że
Wykonawca ma prawo do zaciągania zobowiązań, chyba , że wynika to z
dokumentów złożonych w ofercie.
16.7 W przypadku okoliczności wymienionych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
17.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy „Prawo zamówień publicznych” przysługuje
odwołanie.
Odwołanie przysługuje na:
1. opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego.
Odwołanie
powinno
wskazywać
czynność
lub
zaniechanie
czynności
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z
treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego
kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze
sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadkach
określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu
postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców , którzy :
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia
postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
18.2 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie
podlegające odrzuceniu przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów
uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
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18.3.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie
zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy
tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot
zamówienia.
18.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załączniki do SIWZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
Formularz oferty – załącznik nr 2
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 – załącznik nr 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w
art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4;
Informacja dotycząca udziału Wykonawcy w grupie kapitałowej – załącznik nr 5.
Wykaz doświadczenia - załącznik nr 6;
Oświadczenie Wykonawcy w sprawie osób realizujących zamówienie – załącznik nr 7
Wzór umowy - załącznik nr 8

Zatwierdził:
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m.st. Warszawy
Alicja Witoszyńska
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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługi rehabilitacyjne świadczone w warunkach domowych
1. Przedmiotem zamówienia są opiekuńcze usługi specjalistyczne w zakresie
rehabilitacji fizycznej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.:
Dz. U. z 2008, Nr 164,poz. 1027 z późn. zm.), świadczone w warunkach
domowych. Usługi te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz. U. nr 189,poz.1598 z późn. zm.).
2. Usługi wchodzą w zakres świadczeń pomocy społecznej w oparciu o art.17
ust.1 pkt 11 oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ).
3. Usługi świadczone będą w miejscu zamieszkania klientów Zamawiającego
w szacunkowym wymiarze ok. 228 godzin miesięcznie. Przewidywana liczba
klientów ok. 40 osób. Przewidywana łączna liczba godzin usług w okresie
obowiązywania umowy wyniesie ok. 800 godzin.
4. Okres świadczenia usług: od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 roku.
5. Przez usługi rehabilitacyjne należy rozumieć profesjonalną pomoc świadczoną
osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, mającym poważne trudności z
poruszaniem się z powodu urazów rdzenia kręgowego, aparatu ruchowego,
udarów mózgu, chorób neurologicznych, chorób mięśniowych oraz innych
przyczyn. Celem usług jest całkowite przywrócenie lub poprawa sprawności
organizmu.
6. Usługi rehabilitacyjne wykonywane będą dla klientów Zamawiającego
uprawnionych do korzystania z tych usług na podstawie decyzji
administracyjnych.
7. Wykonawca usług rehabilitacyjnych zapewni,
do
wykonywania
usług
rehabilitacyjnych osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu specjalisty
w zakresie rehabilitacji ruchowej .
Wykonawca powinien współpracować z Zamawiającym na następujących
zasadach :
1. zlecenie usług będzie następować na podstawie decyzji administracyjnej
wraz ze skierowaniem wystawionym w szczególności przez lekarza
medycyny rodzinnej / neurologa / ortopedę / specjalistę rehabilitacji ruchowej
/ fizjoterapii;
2. informować Zamawiającego w najszybszym możliwym terminie o każdej
zmianie sytuacji zdrowotnej klienta, mającej wpływ na realizację usług;
3. przedkładać miesięczne rozliczenie z wykonanych usług zawierające
następujące dane: imię i nazwisko klienta, liczbę godzin przyznanych decyzją
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administracyjną, liczbę godzin faktycznie świadczonych usług w miesiącu
rozliczeniowym, imię i nazwisko osoby wykonującej usługi oraz wykształcenie
zawodowe osoby wykonującej usługi.
8. Odpłatność za świadczone zgodnie z wypracowanymi godzinami usługi będzie
pobierał pracownik upoważniony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy.
Podstawowy zakres usług rehabilitacyjnych:
1. Kinezyterapia indywidualna : miejscowa i ogólna oraz usprawnianie poprzez :
1) ćwiczenia oddechowe,
2) ćwiczenia czynne,
3) ćwiczenia bierne,
4) ćwiczenia w odciążeniu,
5) ćwiczenia synergistyczne,
6) ćwiczenia równoważne,
7) ćwiczenia redresyjne,
8) pionizację i naukę chodzenia,
9) niezbędny masaż,
2. Nauka używania sprzętu ortopedycznego, korzystania ze
rehabilitacyjnego i pomocniczego.
3. Działania wspierające poprzez:
1) poradnictwo dla osób korzystających ze świadczeń oraz dla osób z
najbliższego otoczenia klienta w postępowaniu z pacjentem,
2) doradztwo w zakresie dostosowania mieszkania dla potrzeb osoby
niepełnosprawnej.

sprzętu

4. Inne, w zależności od rodzaju schorzenia, stopnia sprawności i potrzeb klienta.
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Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………..
Pieczęć Wykonawcy

OFERTA
Nazwa Wykonawcy
.....................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy.................................................................................................
NIP...........................................................
REGON.........................................................
tel.................................................... faks.......................................................
adres e’mail ………………………………..………………..
Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
Targówek m.st. Warszawy ; ul. św. Wincentego 87; 03-291 Warszawa

Dzielnicy

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji fizycznej oferuję
realizację zamówienia w cenie za jedną godzinę usługi :
za jedną godzinę usługi za cenę ryczałtową brutto …………………………….PLN,
za łączną cenę (za 800 godzin) ryczałtową brutto………………………………PLN.
Słownie złotych:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…………..
Oświadczamy, że usługi będą realizowane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia oraz w terminie podanym w SIWZ.
Oświadczamy, że uważamy się za związanego(ą) niniejszą ofertą przez okres
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.
Oświadczamy, że akceptujemy zapisy wzoru umowy oraz warunki płatności
określone we wzorze umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń.
W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ z uwzględnieniem zaproponowanych
danych ofertowych w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego.
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Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
zatrudnienia minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę w wymiarze co
najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3
ustawy, przed upływem terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
Ustanawiamy pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku
składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze
(konsorcja/spółki):
Stanowisko ………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………….
Tel / fax:……………………………………………………………………………………..
Adres e- mail………………………………………………………………………………
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość........................,

dn. .................

.....................................................
(czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy lub podpisy
i pieczątki imienne partnerów)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………..
Pieczątka Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
dotyczące spełnienia warunków , o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Siedziba Wykonawcy………………………………………………………………………….
…………………………………………………………...……………….

Oświadczam, że, firma, którą reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące w
szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

……………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………..........................
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………….
Pieczęć Firmy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Nazwa Wykonawcy………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….…….
Siedziba Wykonawcy………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Oświadczam, że w stosunku do firmy , którą reprezentuję, brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 Prawo
zamówień publicznych.

……………………………, dnia…………….
miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z partnerów
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Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………………
pieczęć Wykonawcy
Wykonawca wypełnia druk wypisując listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej co Wykonawca, lub oświadczenie o braku przynależności do grupy
kapitałowej
( podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.)
Lista podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej Wykonawcy
(jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej skreśla lub pisze nie
dotyczy )
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

…………………….dnia………………
miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy

_____________________
Oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej
( jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wypełnia następujące
oświadczenie)
Oświadczam, że ……………………………………………………………………….
Nazwa Wykonawcy

nie należy do grupy kapitałowej

………………….dnia…………
Miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 6 do SIWZ
……………………
pieczęć Wykonawcy

Wykaz wykonanych opiekuńczych usług specjalistycznych w zakresie
rehabilitacji fizycznej
lp

Odbiorca/zamawiający

Data
wykonania
od ….. do…

Ilość godzin
świadczonych
usług

Wartość

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały
wykonane należycie.

………………………………………
miejscowość , data

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik nr 7 do SIWZ

……………………………………
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie
dotyczące osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
Oświadczam, że do wykonania zamówienia zostaną zatrudnione osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje do świadczenia opiekuńczych usług specjalistycznych w
zakresie rehabilitacji ruchowej.

……………………………, dnia…………….
miejscowość

……………………………………………
czytelne podpisy lub podpisy i pieczątki imienne
osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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Załącznik nr 8 do SIWZ
Umowa nr ................ - wzór
w dniu ................. 2016 roku w Warszawie pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, ul.
Plac Bankowy 3/5,00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481
Reprezentowanym przez
Panią Alicję Witoszyńską – Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st.
Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, działającą
na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 26 lipca 2011 roku, nr GP
0052/2969/2011 zwaną dalej Zamawiającym
a
.................................
z siedzibą w ...........................................
w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego nr ZP-PN 10/2016 na podstawie art.
39, ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015
roku, poz.2164 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie opiekuńczych usług
specjalistycznych w zakresie rehabilitacji fizycznej nieobjętych przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), świadczone w warunkach
domowych. Usługi te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z
dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr
189,poz.1598 z późn. zm.) oraz art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ).
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Usługi rehabilitacji fizycznej świadczone będą w warunkach domowych w miejscu zamieszkania
klientów Zamawiającego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
4. Szacunkowa liczba godzin opiekuńczych usług specjalistycznych w zakresie rehabilitacji
fizycznej wyniesie ok. 228 godzin miesięcznie dla ok. 40 klientów. Przewidywana łączna
liczba godzin usług w okresie obowiązywania umowy wyniesie ok. 800 godzin.
5. Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający zastrzega, że podana w punkcie 4 liczba
godzin oraz liczba klientów jest liczbą szacunkową, w rzeczywistości może być ona
mniejsza, jednak nie mniej niż 50% liczby podanej w punkcie 4. Żadne roszczenia
Wykonawcy w tym względzie
nie
będą uwzględnione przez Zamawiającego.
§2
1. Strony ustalają, że cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w
zakresie rehabilitacji fizycznej wyniesie złotych ……… brutto (słownie złotych:
…………………………………), w tym podatek VAT .
2. Maksymalna wartość zamówienia nie przekroczy …………. zł brutto. Żadne roszczenie w
tym zakresie wobec Zamawiającego nie będzie uwzględnione.
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§3
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :
1) Wykonywania świadczeń objętych przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy
medycznej i praktyki rehabilitacyjnej oraz zachowania w tym zakresie szczególnej
staranności;
2) Przestrzegania praw pacjenta przy realizacji przedmiotu umowy;
3) Zapewnienia do wykonywania usług, o których mowa w § 1 punkt 1, osób z
odpowiednimi kwalifikacjami w zakresie rehabilitacji fizycznej;
4) Informowania Zamawiającego w najszybszym możliwym terminie o każdej zmianie
sytuacji zdrowotnej klienta, mającej wpływ na realizację usług.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wymaga
od Wykonawcy zatrudnienia minimum jednej osoby na podstawie umowy o pracę w
wymiarze co najmniej ½ pełnego wymiaru czasu pracy, na cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania umowy podwykonawcy.
§4
1. Zlecenie wykonania usług będzie następować na podstawie decyzji administracyjnej wraz
ze skierowaniem wystawionym, w szczególności, przez lekarza medycyny
rodzinnej/neurologa/ortopedę lub specjalistę rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem umowy na podstawie kopii
decyzji administracyjnej określającej między innymi: datę rozpoczęcia i zakończenia
świadczenia usług, miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz oryginału skierowania
wydanego przez osoby wskazane w punkcie 1. Oryginał decyzji administracyjnej oraz
kopię skierowania otrzymuje klient.
3. Dokumenty, o których mowa wyżej będą stanowić zlecenie na wykonanie usług.
Dodatkowo każde nowe zlecenie zostanie potwierdzone telefonicznie przez
Zamawiającego.
4. Za datę rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz klienta uważa się datę określoną w
decyzji administracyjnej.
5. Za datę zakończenia świadczenia usług na rzecz klienta uważa się datę określoną w
decyzji administracyjnej.
6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wcześniejsze niż określone w decyzji
administracyjnej zakończenie realizacji usług u klienta, co zostanie potwierdzone następnie
decyzją administracyjną.
§5
1. Wykonawca zgłasza do Zamawiającego uwagi dotyczące ewentualnej zmiany wymiaru i
zakresu usług świadczonych u danego klienta, natomiast usługi w nowym wymiarze i
zakresie wykonywane będą dopiero po wydaniu decyzji przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji
życiowej i zdrowotnej klienta Zamawiającego, mającej wpływ na realizację usługi.
§6
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1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych usług w terminach zleconych
przez Zamawiającego. Zmiany terminów i godzin dokonywane przez Wykonawcę
wymagają zgody klienta i Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewnia funkcjonowanie swojego biura w godzinach pracy Zamawiającego,
a także zapewni stały kontakt również poza godzinami funkcjonowania biura.
§7
1. Zamawiający systematycznie będzie kontrolować jakość usług wykonywanych przez
Wykonawcę w miejscu ich wykonywania, zgodność z decyzjami administracyjnymi,
kwalifikacje osób świadczących usługi, oraz zgodność wpłat za usługi z wykazami usług i
pokwitowaniami.
2 Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego podejmowania działań w przypadku
spraw interwencyjnych zgłaszanych przez Zamawiającego
§8
Wykonawca będzie wykonywał ww. usługi w okresie od 15 września 2016 r. do 31.12.2016
roku.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u klienta w trakcie wykonywania
zleconych usług, spowodowane przez zatrudnione przez niego osoby.
§ 10
1. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez
Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca.
2. Nabywcą jest Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa NIP
525-22-48-481. Odbiorcą faktury i płatnikiem – Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy, ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa.
3. Odpłatność za świadczone zgodnie z wypracowanymi godzinami usługi będzie pobierał
pracownik upoważniony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy.
4. Rozliczenia będą odbywać się sukcesywnie w miarę realizacji zamówienia z
zastrzeżeniem wartości określonej w § 2 ust 2.
5. Należność za wykonane usługi obliczana będzie jako iloczyn stawki godzinowej
określonej w § 2 ust.1 i ilości godzin faktycznie wykonanych w danym miesiącu usług.
6. Ostateczne rozliczenie danego miesiąca może być korygowane w następnym miesiącu.
7. Faktura ważna jest tylko z wykazem klientów, u których świadczone były usługi w miesiącu
rozliczeniowym, wraz z rodzajem usług oraz ilością godzin. Zamawiający weryfikuje wykaz
na podstawie kart pracy prowadzonych przez Wykonawcę.
8. Faktura będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
do 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, przy
braku zastrzeżeń Zamawiającego.
9. Za datę zapłaty uznaje się dzień wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego.
§ 11
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1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień nie świadczenia usług z
winy Wykonawcy zgodnie z umową w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto
za świadczenie usług dla danego klienta .
2. Jeżeli w wyniku wykonywania usługi dojdzie do powstania szkody, Zamawiający ma prawo
niezależnie od uprawnień określonych niniejszą umową, dochodzić od Wykonawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Wykonawca może dochodzić roszczeń wobec Zamawiającego dotyczących zapłaty
ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie faktury.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
§ 12
1. Strony ustalają, że treść umowy może ulec zmianie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.).
2. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą dotyczyć w szczególności:
1) nazwy, adresu oraz osób reprezentujących strony;
2) każdej zmiany, która jest korzystna lub neutralna dla Zamawiającego, lub zmiany
której nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany
są korzystne dla Zamawiającego;
4) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć .
3. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają potwierdzenia pisemnego w postaci
aneksu.
4. Strona wnioskująca o zmianę postanowień niniejszej umowy niezwłocznie i pisemnie
powiadamia o tym fakcie drugą stronę, uzasadniając zmianę okolicznościami faktycznymi i
prawnymi oraz przedkłada propozycję aneksu do umowy.

§ 13
Wersja dla os. fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej oraz dla osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej
umowy, a w
szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację
publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) która podlega
udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 ( i ew. ust.3).
2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust.1,
zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych, w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej –
również w zakresie firmy.
3. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy udostępnieniu, o którym mowa w ust.1, nie będą
podlegały informacje zawarte w §……./załączniku nr ………….. do niniejszej umowy
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne posiadające wartość gospodarczą
( wyłącznie w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą).
Wersja dla przedsiębiorcy - innego niż osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
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1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące
go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art.1 ust.1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.
2058 ze zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej
ustawy, z
zastrzeżeniem ust.2.
2. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy, udostępnieniu, o którym mowa w ust.1 nie
będą podlegały informacje zawarte w § …/, załączniku nr …. Do niniejszej umowy
stanowiące informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne posiadające wartość gospodarczą.
§ 14
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W przypadku drastycznego naruszenia interesów klienta przez Wykonawcę Zamawiający
zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamówień publicznych.
5. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego
§ 15
1. W związku z dostępem Wykonawcy do informacji podlegających ochronie określonej w
ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (t.j. Dz. U. 2016 r.
poz. 922). Wykonawca zapewni przestrzeganie postanowień ustawy w zakresie
powierzonych danych osobowych, których jest administratorem dla celów wynikających z
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w
celu realizacji umowy.
3. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia
omijania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i
jeden dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający
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