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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: www.mopr.gda.pl 

 

Gdańsk: Świadczenia całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 22 osób 
starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie 
miasta Gdańska 

Numer ogłoszenia: 233021 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada 
Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3423150, faks 58 3423151. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopr.gda.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenia całodobowych 
usług opiekuńczych i bytowych dla 22 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie                          
w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia:  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowych usług 
opiekuńczych i bytowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), dla 22 osób w podeszłym wieku                               
i niepełnosprawnych fizycznie skierowanych decyzją administracyjną przez MOPR                               
w Gdańsku.  

2. Przedmiot zamówienia określony jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 719) wydanego na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. Rozporządzenie określa standardy, rodzaj i zakres usług bytowych i opiekuńczych 
świadczonych przez rodzinny dom pomocy oraz warunki kierowania, odpłatności i nadzoru 
nad rodzinnymi domami pomocy.  
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3. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:  

a) Cześć pierwsza: Rodzinny Dom Pomocy dla ośmiu osób, 

 b) Cześć druga: Rodzinny Dom Pomocy dla trzech osób,  

c) Cześć trzecia: Rodzinny Dom Pomocy dla ośmiu osób,  

d) Cześć czwarta: Rodzinny Dom Pomocy dla trzech osób,  

4. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-2, 85.31.11.00-3, 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: 
31.12.2015. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie wnoszą wadium 

III.2) ZALICZKI 

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

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje              
co najmniej jednym domem jednorodzinnym (jest właścicielem lub najemcą) 
spełniającym wszystkie wymagania o których mowa w rozdziale                                 
3.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

o 2. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 
sprawnym telefaksem albo aktywnym kontem poczty elektronicznej. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to jest osoba prowadząca 
rodzinny dom pomocy/kierująca rodzinnym domem pomocy oraz inne osoby 
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pomagające w świadczeniu usług bytowych i opiekuńczych posiadają 
doświadczenie w pracy z osobami starszymi /niepełnosprawnymi;  

o 2. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże oświadczeniem, 
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają 
wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień. 

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; 

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

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; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                              
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną 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: 
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• 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.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem z zachowaniem 
sposobu reprezentacji), jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

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 - Doświadczenie osoby prowadzącej rodzinny dom pomocy/osoby kierującej 

rodzinnym domem pomocy - 5 

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 
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w przypadku 
wystąpienia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku ustawowych zmian urzędowo 
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.mopr.gda.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski 
Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk, pok.                       
nr 216. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 25.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku,                      
ul. Konrada Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk - kancelaria, pok. nr 4. 

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 

 


