
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia:
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Skarszewy: Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, dla klientów GOPS na 
terenie miasta i gminy Skarszewy w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.
Numer ogłoszenia: 298982 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
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: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach , ul. Szkolna 
9, 83-250 Skarszewy, woj. pomorskie, tel. 058 5882436, faks 058 5882436.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarszewy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 
opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
w miejscu ich zamieszkania, dla klientów GOPS na terenie miasta i gminy Skarszewy w 
okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I - 
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 
usług opiekuńczych dla klientów GOPS na terenie miasta i Gminy Skarszewy w ilości 25560 
godzin, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku .Usługi, 
Wykonawca, w zależności od potrzeb Zamawiającego, będzie świadczył w dni robocze, dni 
ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta),7 dni w tygodniu Liczba godzin 25560 
jest liczbą szacunkową, wymiar świadczonych usług wynosi szacunkowo 2130 godzin 
miesięcznie dla około 53 osób. Zamawiający wnosi, aby Wykonawca podał cenę brutto 1 h 
usług: - w dni robocze (szacunkowo do realizacji 23490 h), - w dni ustawowo wolne od pracy 
(sobota, niedziela i święta) - szacunkowo do realizacji 2070 h. Wykonawca zobowiązany 
będzie wykonać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą Specyfikacją, ustawą z dnia 12 marca 
2004 roku o pomocy społecznej (t. j. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Uchwałą Rady Miejskiej
w Skarszewach Nr III/18/2015 z dnia 29.01.2015 roku w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania. Ponadto usługi Wykonawca powinien świadczyć zgodnie ze 
współczesną wiedzą techniczną i obowiązującymi normami europejskimi zapewniając 

http://www.skarszewy.pl/


bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Wykonawca musi wykazać odpowiednie 
przygotowanie i kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych. Przedmiot zamówienia 
obejmuje wykonanie usług opiekuńczych dla osób, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn nie są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki 
higienicznej, zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem a 
także dla osób, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może 
zapewnić. Szczegółowy zakres usług opiekuńczych stanowi załącznik nr 1 do projektu 
umowy. CZĘŚĆ II - ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH 
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Przedmiotem zamówienia jest 
świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 
miejscu ich zamieszkania, klientów GOPS na terenie miasta i gminy Skarszewy w ilości 840 
godzin, w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Usługi Wykonawca,
w zależności od potrzeb Zamawiającego, będzie świadczył w dni robocze, dni ustawowo 
wolne od pracy (sobota, niedziela i święta),7 dni w tygodniu. Liczba godzin 840 jest liczbą 
szacunkową, wymiar świadczonych usług wynosi szacunkowo 70 godzin miesięcznie dla 
około 3 osób. Zamawiający wnosi, aby Wykonawca podał cenę brutto 1 h usług: - w dni 
robocze (szacunkowo do realizacji 790 h), - w dni ustawowo wolne od pracy (sobota, 
niedziela i święta) - szacunkowo do realizacji 50 h. Wykonawca zobowiązany będzie 
wykonać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą Specyfikacją, ustawą z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej (t. j. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. nr 189 poz. 1598 z późn. 
zm.). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie 
są w stanie zaspokoić codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zleconej przez 
lekarza pielęgnacji oraz zapewnić kontaktów z otoczeniem a także dla osób, które wymagają 
pomocy innych osób, a rodzina takiej pomocy nie może zapewnić. Szczegółowy zakres 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi 
załącznik nr 2 do projektu umowy..

II.1.5) 

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9, 85.31.11.00-3, 85.31.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW



 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z 
załącznikiem do SIWZ

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) należycie co najmniej dwa 
zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. usługi świadczenia usług opiekuńczych o wartości minimum 
200.000,00 zł brutto każda. Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (wykonuje) 
należycie co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem, 
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi świadczenia 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o
wartości minimum 30.000,00 zł brutto każda.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z 
załącznikiem do SIWZ

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: Dysponuje/będzie 
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 
doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do 
stanowisk, jakie zostaną im powierzone: w wykazie wykaże, iż dysponuje 
minimum 18 osobami spełniającymi w/w wymagania. Osoby bezpośrednio 
świadczące usługi opiekuńcze muszą: posiadać wykształcenie minimum 
podstawowe, posiadać kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych 
( przygotowanie zawodowe np. ukończone szkolenie, kursy mogą być to 
szkolenia i kursy wewnętrzne, zorganizowane przez Wykonawcę ,posiadać 
minimum roczny staż jako osoba świadcząca usługi opiekuńcze. 
Dysponuje/będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe 
odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone: w wykazie, iż 
dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi kwalifikacje wymagane 
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 
września 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.) w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca udokumentuje, 
posiadanie opłaconej polisy a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 
80.000,00 zł (osiemdziesiąttysięcyzłotych 00/100).

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;

 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;

 oświadczenie,  że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;

 opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny dokument  potwierdzający,  że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM



W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 inne dokumenty
Dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie ( np.
.poświadczenie ).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu na wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania 
zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów, które będą brały 
udział w realizacji zamówienia, będzie zobowiązany 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.

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 - 70

 2 - Doświadczenie Wykonawcy - 30

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 zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w trakcie 
trwania umowy w zależności od zapotrzebowania czy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
W takim wypadku ceny zaproponowane przez Wykonawcę pozostają bez zmian.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.skarszewy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. Szkolna 9, 83-250 Skarszewy, pok. 15 ( I 
piętro- sekretariat, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarszewach, ul. 
Szkolna 9, 83-250 Skarszewy, pok. 15 ( I piętro- sekretariat, od poniedziałku do piątku w 
godz.7.30-15.30)..



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

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: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla 
klientów GOPS na terenie miasta i Gminy Skarszewy w ilości 25560 godzin, w okresie od 1 
stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku..

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi, 
Wykonawca, w zależności od potrzeb Zamawiającego, będzie świadczył w dni 
robocze, dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) 7 dni w tygodniu. 
Liczba godzin 25560 jest liczbą szacunkową, wymiar świadczonych usług wynosi 
szacunkowo 2130 godzin miesięcznie dla około 53 osób..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.11.00-3.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 
zamówienia:

o 1. Cena - 70

o 2. Doświadczenie Wykonawcy - 30

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, klientów 
GOPS na terenie miasta i gminy Skarszewy w ilości 840 godzin, w okresie od 1 stycznia 2016
roku do dnia 31 grudnia 2016 roku..

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Liczba godzin 
840 jest liczbą szacunkową, wymiar świadczonych usług wynosi szacunkowo 70 
godzin miesięcznie dla około 3 osób. Zamawiający wnosi, aby Wykonawca podał cenę
brutto 1 h usług: - w dni robocze (szacunkowo do realizacji 790 h), - w dni ustawowo 
wolne od pracy (sobota, niedziela i święta) - szacunkowo do realizacji 50 h ..

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.12.00-4.

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 
zamówienia:

o 1. Cena - 70

o 2. Doświadczenie Wykonawcy - 30


