Namysłów: Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności
domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami
podopiecznych
Numer ogłoszenia: 447528 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława
Dubois 3, 46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania
czynności domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego
Słownika Zamówień: Usługi opieki społecznej dla osób starszych - 85311100-3. Przedmiot zamówienia
obejmuje świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Namysłów, zgodnie z art. 50 ustawy o
pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) i uchwałą Rady
Miejskiej w Namysłowie Nr XXXVI/348/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Usługi
opiekuńcze wykonywane są na rzecz osób samotnych lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy
zapewnić. W/w usługi obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną i
pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. W ramach wykonania
przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie świadczyć podopiecznym usługi w miejscu wskazanym w
decyzji, w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach ustalonych wspólnie przez podopiecznego i
opiekunkę środowiskową lub pielęgniarkę. Przewiduje się, że usługi opiekuńcze będą świadczone dla ok. 23
osób na rok (ilość osób może ulec zmianie), a szacunkowa liczba godzin wyniesie łącznie 8.818 godzin w
2014 i 2015 roku. Godzina usługi, tj. 60 min, liczona jest, jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta,
bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego. W cenę należy wliczyć koszt
dojazdu do miejsca zamieszkania podopiecznego. W trakcie całości okresu realizacji zamówienia,
Wykonawca musi zapewnić nieprzerwaną i prawidłową realizację usług opiekuńczych nad podopiecznymi
Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie, niezależnie od urlopów i zwolnień chorobowych kadry
realizującej to zadanie. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: 1. Zaspokajanie codziennych potrzeb
życiowych, a w szczególności: a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach osoby wymagającej opieki, a
zwłaszcza: mycie okien, ścieranie kurzu, wynoszenie śmieci, wycieranie podłóg, zmywanie naczyń,
porządkowanie szaf (wg życzenia podopiecznego), b) dostarczanie opału i utrzymanie ciepła w

pomieszczeniu, c) zakup artykułów spożywczych, higieniczno-sanitarnych, leków i innych potrzebnych w
gospodarstwie domowym, d) przynoszenie ze stołówki posiłków lub przygotowanie ich z uwzględnieniem
diety, pomoc przy spożywaniu posiłków, e) pranie odzieży, bielizny pościelowej, firan itp. 2. Zaspokajanie
potrzeb zdrowotnych, w tym pielęgnację: a) zabiegi higieniczno-sanitarne, a w szczególności:mycie i kąpiel
chorego, przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, wykupywanie i podawanie leków doustnych, obserwacja
efektów działania leków, udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach nagłych i zagrażających życiu
podopiecznego, zamawianie wizyt lekarskich, kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia, realizacja
recept. 3. Pomoc w załatwianiu spraw administracyjno-urzędowych. 4. Pomoc w podtrzymywaniu
psychofizycznej kondycji osoby, w tym: a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, b) organizowanie i
podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich, c) organizowanie spacerów, czytanie. Zakres obowiązków opiekunki
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb podopiecznego wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności. Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie w stosunku do ilości godzin zastrzega, że:
a) w przypadku, gdy ilość godzin wykonanych będzie mniejsza, Ośrodek zapłaci Wykonawcy za faktyczną
liczbę wykonanych godzin, b) w przypadku, gdy środki przeznaczone na realizację zamówienia zostaną
wyczerpane wcześniej niż termin wykonania umowy, skutkuje to wcześniejszym wygaśnięciem umowy. W tej
sytuacji tutejszy Ośrodek zastrzega sobie, że liczba osób korzystających z usług i liczba godzin usług może
ulec zmianie przed zawarciem umowy oraz w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada co
najmniej pięć osób, które będą wykonywać usługi opiekuńcze w zakresie wykonywania czynności
domowych i innych zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych, posiadających
ukończone kursy, szkolenia (potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, dyplomami itp.) oraz
doświadczenie w zakresie podstawowych umiejętności koniecznych do sprawowania opieki nad
osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższego
warunku na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie)
dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według
formuły spełnia - nie spełnia. 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 nim 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, z podaniem zakresu, sposobu wykorzystania
zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.namyslow.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych
warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za
zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013
godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul.
Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój Nr 12.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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

