Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
Numer ogłoszenia: 124513 - 2016; data zamieszczenia: 07.07.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek miasta
stołecznego Warszawy, ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
277 02 50, faks 22 370 25 32.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone dla klientów Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, w szacunkowym wymiarze ok. 1500 godzin w
okresie trwania umowy, tj. od dnia podpisania umowy do 31.03.2017 roku. Usługi będą
świadczone w Dzielnicy Targówek przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w dni
powszednie, w godzinach 8.00 - 18.00, a w szczególnych przypadkach w soboty , niedziele i
święta. 2. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w
formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia, tj. osób z
zaburzeniami psychicznymi, osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w szczególnie
uzasadnionych przypadkach autyzmu. Usługi będą świadczone przez osoby ze
specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla
osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywane będą dla klientów OPS Dzielnicy Targówek
uprawnionych do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej wydanej
przez osobę upoważnioną, określającej miesięczną liczbę godzin przyznanych
specjalistycznych usług, ich zakres oraz odpłatność..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.00.00-2, 85.31.12.00-4, 85.12.12.70-6.
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin z Zaburzeniami Psychicznymi
POMOST, ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 27750,00
Oferta z najniższą ceną: 27750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27750,00
Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z
wolnej ręki albo zapytania o cenę
•

1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

•

2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust.1 punkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych - tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 roku , poz.2164 z późn.zm. stanowi: zamawiający może
udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności : 6) w przypadku udzielenia , w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych
zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli
zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub
ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego; Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy zamówienia
podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego - postępowanie nr ZP 2-2016.
Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 15.03.2016 r. nr ZP-3521-6-2016 . Po
podpisaniu umowy z Wykonawcą zaistniała potrzeba rozszerzenia zamówienia
podstawowego, ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem
zamówienia i zostały przyznane środki na realizację zamówienia podstawowego.
Wartość zamówienia podstawowego wynosi 187 300,- zł, zł brutto, natomiast
zamówienia uzupełniającego 27 750,- zł brutto, co stanowi 14,82 % zamówienia
podstawowego. Udzielenie zamówienia uzupełniającego było przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu, jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego i
polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zamawiający stoi na
stanowisku, że udzielenie zamówienia uzupełniającego, tj. udzielenie zamówienia
wykonawcy, który realizuje zamówienie podstawowe jest uzasadnione .

