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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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: Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do
potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.
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 niepełnosprawnych - 85311200-4.Przedmiotem zamówienia są
specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności.Część 1: realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonywanych przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa na terenie gminy
Namysłów.Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z
zaburzeniami rozwojowymi (dzieci autystyczne, z zespołem Downa, itp.) na terenie Miasta i Gminy Namysłów. Przez
specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia
22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),
tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do
szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub
niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W/w usługi
muszą być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z
późn. zm.). 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 terapeutę i opiekuna
prawnego dziecka. Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla piątki dzieci
autystycznych, z zespołem Downa, itp (ilość osób może ulec zmianie), a szacunkowa liczba zegarowych godzin
wyniesie łącznie 2.980, w 2016 i 2017 roku, bez czasu dojazdu do miejsca świadczenia usług.Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Namysłów z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w
swym zakresie:- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza
kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego
funkcjonowania, motywowanie do aktywności, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów
umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych
czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne

organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,- interwencje i pomoc w życiu w
rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby
wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. Prowadzenie terapii dziecka autystycznego przez
psychologa w tym:- stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych,- rozwijanie umiejętności
komunikowania się z otoczeniem poprzez wykorzystanie mowy ciała, naśladownictwa, dotyku, wzroku, słuchu, mowy,
czytania i pisania. Osoba zaangażowana do realizacji zamówienia musi posiadać przeszkolenie i doświadczenie w
zakresie:- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, - kształtowanie
nawyków celowej aktywności,- prowadzenie treningu zachowań społecznych. 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. Część
2: realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych przez osoby
posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga na terenie Gminy Namysłów. Przedmiot zamówienia
obejmuje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dzieci
autystyczne, z zespołem Downa, itp.) na terenie Miasta i Gminy Namysłów. Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze
rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), tj. usługi opiekuńcze
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane do szczególnych potrzeb
osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W/w usługi muszą być świadczone zgodnie
z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.). 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 terapeutę i opiekuna prawnego dziecka. Przewiduje się,
że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla jednego dziecka autystycznego, a szacunkowa liczba
zegarowych godzin wyniesie łącznie 480, w 2016 i 2017 roku, bez czasu dojazdu do miejsca świadczenia usług.
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Namysłów z zaburzeniami psychicznymi
obejmuje w swym zakresie:- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza
kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego
funkcjonowania, motywowanie do aktywności, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów
umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych
czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne
organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,- interwencje i pomoc w życiu w
rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne,
interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby
wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej
aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. Osoby zaangażowane do realizacji zamówienia muszą
posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowań, - kształtowanie nawyków celowej aktywności,- prowadzenie treningu zachowań społecznych.
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. Część 3: realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi wykonywanych przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy

na terenie Gminy Namysłów. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla
dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dzieci autystyczne, z zespołem Downa, itp.) na terenie Miasta i Gminy Namysłów.
Przez specjalistyczne usługi opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z
dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn.
zm.), tj. usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dostosowane
do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub
niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W/w usługi
muszą być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z
późn. zm.). 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 terapeutę i opiekuna
prawnego dziecka. Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez logopedę będą świadczone
dla jednego dziecka, a szacunkowa liczba zegarowych godzin wyniesie 120 rocznie, łącznie 240, w 2016 i 2017 roku,
bez czasu dojazdu do miejsca świadczenia usług. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
terenu Gminy Namysłów z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w swym zakresie: - uczenie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych
potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, usprawnianie
zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz
wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z
domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z
usług różnych instytucji,- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w
sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy
terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie
odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,- wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno
- terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. Prowadzenie
terapii dziecka autystycznego przez logopedę w tym:- praca nad komunikacją - kompetencje komunikacyjne,- praca
nad mową - kompetencje językowe. Osoby zaangażowane do realizacji zamówienia muszą posiadać przeszkolenie i
doświadczenie w zakresie:- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności,- prowadzenie treningu zachowań społecznych. 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. Część 4: specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego,
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w
zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych wykonywanych na rzecz osób samotnych lub w rodzinie, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności, choroby psychicznej, lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
jak i osób które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni,
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności, określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 Nr. 189, poz. 1598 z późn. zm). W/w usługi muszą być
świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. Nr 163 z późn. zm.). W
ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z zawiadomieniem wydanym przez
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie świadczyć podopiecznym usługi w miejscu ich zamieszkania,
w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach ustalonych wspólnie przez osobę wykonującą usługę i podopiecznym.
W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywane w dni wolne od pracy. Przewiduje
się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym też dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą świadczone dla
około 18 osób (ilość osób może ulec zmianie), a szacunkowa liczba zegarowych godzin wyniesie łącznie 7.546 w 2016

i 2017 roku (w tym łącznie w 2016 i 2017 roku: z budżetu państwa 1.480 zegarowych godzin i z budżetu gminy 6.066
zegarowych godzin). Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje : 1. Uczenie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych
potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak: a) samoobsługa, zwłaszcza
wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, b)
dbałość o higienę i wygląd, c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną, d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, e) korzystanie z usług różnych instytucji,
2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: a) pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo
specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, b) ułatwienie dostępu do
edukacji i kultury, c) doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług, d) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami
bliskimi, e) współpraca z rodziną - kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 3)
pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym: a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, b) w
wypełnieniu dokumentów urzędowych, 4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: a) w
szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności
uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach
samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, b) w kompletowaniu dokumentów potrzebnych
do zatrudnienia, c) w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,
d) w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku, 5) pomoc w gospodarowaniu
pieniędzmi, w tym: a) nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, b) pomoc w uzyskaniu ulg
w opłatach, c) zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe. 2.
Pielęgnacja - jako wspieranie procesu leczenia, w tym: 1) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 2)
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 3) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu
leków w aptece, 4) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania, 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, 6) pomoc w
dotarciu do placówek służby zdrowia, 7) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych. 3. Rehabilitacja fizyczna i
usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r, Nr 164, poz. 1027, z późn.
zm.): 1) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 2) współpraca
ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego
do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 4. Pomoc mieszkaniowa, w tym: 1) w
uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 2) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw,
likwidacji barier architektonicznych, 3) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i
gospodarzem domu, 5. Zakres świadczonej pomocy będzie ustalony indywidualnie dla każdego podopiecznego, na
podstawie zaleceń lekarza wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. 6. 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. Zamawiający wyklucza z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec
zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w
wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

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 dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje psychologa oraz, że osoba świadcząca
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi legitymuje się: co
najmniej półrocznym stażem pracy w jednej z następujących jednostek: szpitalu
psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z
zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjnowychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione powyżej, świadczącej
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W uzasadnionych
przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które
zdobywają lub podnoszą w/w wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co najmniej roczny
staż pracy w w/w jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami
świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane kwalifikacje część 1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje pedagoga oraz, że osoba
świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
legitymuje się: co najmniej półrocznym stażem pracy w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutycznoedukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione powyżej,
świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W
uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez
osoby, które zdobywają lub podnoszą w/w wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co
najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z
osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane
kwalifikacje - część 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje logopedy oraz, że
osoba świadcząca specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
legitymuje się, co najmniej półrocznym stażem pracy w jednej z następujących jednostek:
szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z
zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają
dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutycznoedukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż wymienione powyżej,

świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W
uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez
osoby, które zdobywają lub podnoszą w/w wymagane kwalifikacje zawodowe, posiadają co
najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach i mają zapewnioną możliwość konsultacji z
osobami świadczącymi specjalistyczne usługi opiekuńcze, posiadającymi wymagane
kwalifikacje - część 3. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje co najmniej pięcioma osobami posiadającymi kwalifikacje opiekunki
środowiskowej oraz co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje: pracownika socjalnego,
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, specjalisty w zakresie
rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności
pozwalające świadczyć specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta i gminy Namysłów.
Ponadto w/w osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi winny legitymować się, co najmniej półrocznym stażem pracy w jednej z
następujących jednostek: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej,
do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku
terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce niż
wymienione powyżej, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być
świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe,
posiadają co najmniej roczny staż pracy w w/w jednostkach, oraz mają zapewnioną możliwość
konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane
kwalifikacje - część 4.Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz
przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 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, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z podaniem zakresu
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego
podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i
okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy
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:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5
IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1. w przypadku zmiany: stawki podatku
od towarów i usług; wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 2. w
przypadku zmiany dotyczącej: powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; wskazania innego zakresu podwykonawstwa niż przedstawiony
w złożonej ofercie; wskazania innych podwykonawców niż przedstawieni w złożonej ofercie; rezygnacji z
podwykonawstwa
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: 28.12.2015 godzina
10:00, 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonywanych przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa na terenie gminy
Namysłów.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dzieci
autystyczne, z zespołem Downa, itp.) na terenie Miasta i Gminy Namysłów. Przez specjalistyczne usługi
opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), tj.
usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju
ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. W/w usługi muszą być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.). 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 terapeutę i opiekuna prawnego dziecka.
Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla piątki dzieci autystycznych, z
zespołem Downa, itp (ilość osób może ulec zmianie), a szacunkowa liczba zegarowych godzin wyniesie
łącznie 2.980, w 2016 i 2017 roku, bez czasu dojazdu do miejsca świadczenia usług.Świadczenie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Namysłów z zaburzeniami psychicznymi
obejmuje w swym zakresie:- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym
zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w
formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami,
rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z
usług różnych instytucji,- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie
w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne,
rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz
kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,- wspomaganie psychologiczno pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług. Prowadzenie terapii dziecka autystycznego przez psychologa w
tym:- stymulowanie dziecka do nawiązywania kontaktów społecznych,- rozwijanie umiejętności
komunikowania się z otoczeniem poprzez wykorzystanie mowy ciała, naśladownictwa, dotyku, wzroku,
słuchu, mowy, czytania i pisania. Osoba zaangażowana do realizacji zamówienia musi posiadać
przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez
otoczenie zachowań, - kształtowanie nawyków celowej aktywności,- prowadzenie treningu zachowań
społecznych. 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.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonywanych przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga na terenie Gminy Namysłów.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dzieci
autystyczne, z zespołem Downa, itp.) na terenie Miasta i Gminy Namysłów. Przez specjalistyczne usługi
opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), tj.
usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju
ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. W/w usługi muszą być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.). 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 terapeutę i opiekuna prawnego dziecka.
Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone dla jednego dziecka autystycznego,
a szacunkowa liczba zegarowych godzin wyniesie łącznie 480, w 2016 i 2017 roku, bez czasu dojazdu do
miejsca świadczenia usług. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Gminy
Namysłów z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w swym zakresie:- uczenie i rozwijanie umiejętności
niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspakajania
podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do
aktywności, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie treningów umiejętności
samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych
czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami i społecznością lokalną,
wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji,- interwencje i
pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,
poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz kształtowanie odpowiednich
postaw wobec osoby niepełnosprawnej,- wspomaganie psychologiczno - pedagogiczne oraz edukacyjno terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.
Osoby zaangażowane do realizacji zamówienia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w
zakresie: - umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności,- prowadzenie treningu zachowań społecznych. 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.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
wykonywanych przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy na terenie Gminy Namysłów..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (dzieci
autystyczne, z zespołem Downa, itp.) na terenie Miasta i Gminy Namysłów. Przez specjalistyczne usługi
opiekuńcze rozumie się usługi określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września
2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.), tj.
usługi opiekuńcze świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w tej formie, wynikających z rodzaju
ich schorzenia lub niepełnosprawności - w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi. W/w usługi muszą być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 z późn. zm.). 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 terapeutę i opiekuna prawnego dziecka.
Przewiduje się, że specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez logopedę będą świadczone dla
jednego dziecka, a szacunkowa liczba zegarowych godzin wyniesie 120 rocznie, łącznie 240, w 2016 i
2017 roku, bez czasu dojazdu do miejsca świadczenia usług. Świadczenie specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z terenu Gminy Namysłów z zaburzeniami psychicznymi obejmuje w swym
zakresie: - uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza
kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego
funkcjonowania, motywowanie do aktywności, usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, prowadzenie
treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych tj. utrzymywanie kontaktów z domownikami,
rówieśnikami i społecznością lokalną, wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z
usług różnych instytucji,- interwencje i pomoc w życiu w rodzinie w szczególności: pomoc w radzeniu sobie
w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne,
rozmowy terapeutyczne, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi oraz
kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby niepełnosprawnej,- wspomaganie psychologiczno pedagogiczne oraz edukacyjno - terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji osoby
korzystającej ze specjalistycznych usług. Prowadzenie terapii dziecka autystycznego przez logopedę w
tym:- praca nad komunikacją - kompetencje komunikacyjne,- praca nad mową - kompetencje językowe.
Osoby zaangażowane do realizacji zamówienia muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w
zakresie:- umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności,- prowadzenie treningu zachowań społecznych. 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.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego,
terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w
zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz osób samotnych lub w
rodzinie, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, choroby psychicznej, lub innych przyczyn
wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, jak i osób które wymagają pomocy innych osób, a
rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub
niepełnosprawności, określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w
sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 Nr. 189, poz. 1598 z późn. zm). W/w usługi
muszą być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. Nr
163 z późn. zm.). W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien zgodnie z
zawiadomieniem wydanym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Namysłowie świadczyć
podopiecznym usługi w miejscu ich zamieszkania, w dniach od poniedziałku do piątku i godzinach
ustalonych wspólnie przez osobę wykonującą usługę i podopiecznym. W uzasadnionych przypadkach
specjalistyczne usługi opiekuńcze będą wykonywane w dni wolne od pracy. Przewiduje się, że
specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym też dla osób z zaburzeniami psychicznymi, będą świadczone dla
około 18 osób (ilość osób może ulec zmianie), a szacunkowa liczba zegarowych godzin wyniesie łącznie
7.546 w 2016 i 2017 roku (w tym łącznie w 2016 i 2017 roku: z budżetu państwa 1.480 zegarowych godzin
i z budżetu gminy 6.066 zegarowych godzin). Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje : 1.
Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: 1) kształtowanie
umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i
umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach
życiowych, w szczególności takich jak: a) samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności
gospodarczych i porządkowych, w tym umiejętność utrzymania i prowadzenia domu, b) dbałość o higienę i
wygląd, c) utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną, d) wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego, e) korzystanie z usług
różnych instytucji, 2) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: a) pomoc w radzeniu sobie w
sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne,
rozmowy terapeutyczne, b) ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, c) doradztwo, koordynacja działań
innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych
usług, d) kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, e) współpraca z rodziną kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, 3) pomoc w załatwianiu
spraw urzędowych, w tym: a) w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych, b) w wypełnieniu
dokumentów urzędowych, 4) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza: a) w
szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w
szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej,
środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy, b) w
kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia, c) w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą,
wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, d) w rozwiązywaniu problemów psychicznych
wynikających z pracy lub jej braku, 5) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym: a) nauka planowania
budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, b) pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach, c) zwiększanie
umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe. 2. Pielęgnacja - jako
wspieranie procesu leczenia, w tym: 1) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, 2) uzgadnianie i
pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, 3) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu
leków w aptece, 4) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych
ich stosowania, 5) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu
środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu
higieny, 6) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, 7) pomoc w dotarciu do placówek
rehabilitacyjnych. 3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie
nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. 2008 r, Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.): 1) zgodnie z zaleceniami

lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii, 2) współpraca ze specjalistami w
zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do
wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług. 4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
1) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, 2) w organizacji drobnych remontów,
adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, 3) kształtowanie właściwych relacji osoby
uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu, 5. Zakres świadczonej pomocy będzie ustalony
indywidualnie dla każdego podopiecznego, na podstawie zaleceń lekarza wynikających z rodzaju
schorzenia lub niepełnosprawności oraz przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu
środowiskowego. 6. 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.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2017.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena - 95
2. kwalifikacje osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5

