OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
Fax 055 640 63 69
Tel. 055 640 63 67
e-mail: t.bieniek@mgopssztum.pl

Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI

Zamówienie na podstawie art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Sztum w dniu 30.04.2018 r.

Zamówienie o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w § 1 pkt 5
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1880).
Sztum - 2018 r.
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I. Informacje ogólne
1. Załączniki określone w OIWZ należy wypełnić ściśle według warunków i postanowień
zawartych w OIWZ bez dokonania w nich jakichkolwiek zmian.
2. W przypadku, gdy jakaś część danego dokumentu (załącznika) nie dotyczy Wykonawcy
należy wpisać w tym miejscu „nie dotyczy”.
3. W procedurze o udzielenie zamówienia Zamawiający jednakowo traktuje wszystkie
podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji oraz
równego traktowania Wykonawców, wg reguły dotyczącej jawności postępowania
i dokumentowania czynności w formie pisemnej.
4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
II. Podstawa prawna udzielanego zamówienia
1. Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do
dyrektywy 2014/24/UE o wartości mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość kwoty
750 000 euro.
2. Zamówienie na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017
r. poz. 1579 ze zm.).
3. Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum wprowadzony
Zarządzeniem Nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 roku.
4. Zarządzeniem Nr 79.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zmienionego Zarządzeniem Nr
26.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do
reprezentowania Miasta i Gminy Sztum w zakresie realizacji projektu w ramach Poddziałania
6.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22002/17.
III. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV
Kod CPV
85311100-3 - usługi opieki społecznej dla osób starszych
85311200-4 - usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
85312100-0 - usługi opieki dziennej
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na świadczeniu usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
1. Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania osób objętych wsparciem
w projekcie, zwanych dalej „świadczeniobiorcami”.
2. Średnia miesięczna szacunkowa liczba świadczeniobiorców wynosić będzie 5 osób przez
okres 12 m-cy, tj. łącznie 10 os. w okresie 24 m-cy. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone
w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy wg wydanych decyzji administracyjnych.
3. Szacunkowa liczba godzin miesięcznie wynosić będzie 465, co w okresie 24 m-cy stanowić
będzie 11 160 godzin.
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Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba osób, którym świadczone
będą usługi opiekuńcze i faktyczna liczba godzin świadczenia usług miesięcznie będzie
uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług
opiekuńczych i zostaną uczestnikami projektu (liczba osób i godzin może ulec zmniejszeniu lub
zwiększeniu).
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1. Zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.)
osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub
specjalistycznych usług opiekuńczych.
Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami pomoc
w formie usług opiekuńczych przysługuje:
1) osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają
pomocy innych osób a są jej pozbawione,
2) osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie
niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności:
Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych
utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez świadczeniobiorcę oraz
czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych, zapewnienie bezpiecznego otoczenia do
poruszania się, utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu
gospodarstwa domowego użytkowanego przez świadczeniobiorcę, dbanie o higienę żywności,
drobne przepierki i zmiany bielizny pościelowej lub zanoszenie bielizny do pralni, prasowanie
odzieży, dokonywanie zakupów, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie
o cenach towarów, przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet (w tym co najmniej
jednego gorącego posiłku), karmienie, na wniosek świadczeniobiorcy lub Zamawiającego
dostarczanie 1 gorącego posiłku dziennie z placówki gastronomicznej wskazanej przez
Zamawiającego lub świadczeniobiorcę, pomoc przy spożywaniu posiłków, palenie w piecu,
przynoszenie węgla, wody, mycie okien przynajmniej 2 razy roku, załatwianie spraw
urzędowych, opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczenie się z wydatkowanych
środków, pomoc w samoobsłudze.
Opieka higieniczna
mycie, czesanie i ubieranie z uwzględnieniem problemów utrzymania higieny w załatwianiu
potrzeb fizjologicznych, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana
pieluch), poranna i wieczorna toaleta w łóżku, dbanie o higienę paznokci kończyn górnych
i dolnych, golenie, kąpanie, przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku, zmiana pozycji
chorego w łóżku, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeniom.
Pielęgnacja zalecana przez lekarza
podawanie leków, mierzenie temperatury, pomiary tętna i ciśnienia, zakładanie kompresów i
okładów, zmiana opatrunków, wzywanie lekarza w sytuacjach wymagających nagłych
interwencji, zamawianie planowanych wizyt lekarskich, wizyty lekarskie w przychodni, udział
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w zabiegach specjalistycznych, realizacja recept, iniekcja insuliny, prowadzenie działań w celu
zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, prowadzenie usprawniania
ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), wykonywanie
wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pielęgnacji w razie
potrzeby wykonywanie wszelkich czynności mających na celu ochronę zdrowia bądź
ratowania życia.
W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem organizowanie spacerów,
podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem, czytanie, prowadzenie rozmów.
4.2. Nadzór i organizację usług opiekuńczych, ustalanie harmonogramu pracy opiekunek.
5. Usługi świadczone będą w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wydane przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie na podstawie ustawy o pomocy
społecznej. Wydane decyzje zawierały będą:
1) imię, nazwisko i adres świadczeniobiorcy;
2) rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem;
3) wymiar dzienny świadczonych usług, ilość dni w tygodniu i łączną ilość godzin
w miesiącu;
4) okres, przez który usługi mają być świadczone (termin rozpoczęcia i zakończenia
świadczenia usług);
5) określoną procentowo i kwotowo odpłatność świadczeniobiorcy za usługi opiekuńcze
zgodnie z Uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w Sztumie.
6.
Zgodnie z art. 29 ust 3 a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby 100% osób
wykonujących czynności określone w dziale IV ust. 4 w zakresie realizacji zamówienia (pomoc
w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych, opieka higieniczna, pielęgnacja zalecana
przez lekarza, zapewnianie kontaktów z otoczeniem, nadzór i organizacja usług opiekuńczych,
ustalanie harmonogramu pracy opiekunek) wykazanych w Zał. Nr 5 (wykaz osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego) było zatrudnionych w dniu składania
oferty oraz w trakcie realizacji zamówienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający uznaje, że wykonanie czynności opisanych w dziale IV ust. 4 polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2018 r. 108 ze zm.).
7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do:
1) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich
oceny. Oświadczenie potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę powinno zawierać
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że usługi opiekuńcze wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu
zatrudnienia na umowę o prace,
3) przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania zamówienia,
4) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
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V. Postanowienia ogólne
1. Usługi świadczone będą w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wystawione
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie zawierające: imię, nazwisko,
adres świadczeniobiorcy, rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem, wymiar dzienny
świadczonych usług, ilość dni w tygodniu liczbę zaplanowanych godzin w miesiącu, termin
rozpoczęcia i zakończenia usług, odpłatność procentową i kwotową za wykonane usługi.
2. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy
wg wydanych decyzji administracyjnych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich
wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym OIWZ.
4. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego, o każdej
zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej z usług, która ma lub mogłaby mieć
wpływ na ich realizację.
5. Pracownicy Wykonawcy będą prowadzić karty pracy, które po każdej wizycie opiekunki
będą podpisane przez świadczeniobiorcę lub opiekuna prawnego/faktycznego
świadczeniobiorcy.
6. Przechowywane karty pracy przez Wykonawcę będą niezwłocznie udostępniane na żądanie
Zamawiającego.
7. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi miesięczny harmonogram pracy
w środowisku.
8. Rozliczenie usług następować będzie co miesiąc, w terminie do 5 dnia następnego
miesiąca.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu:
- imienne rozliczenie wykonanych usług opiekuńczych (wykaz osób objętych usługami, nr
decyzji, liczbę zaplanowanych godzin w miesiącu w tym płatnych i bezpłatnych, liczbę
faktycznie wykonanych godzin, godziny do zapłaty).
9. Wykonawca winien zapewnić biuro obsługi z dostępem do telefonu czynne w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 15.00 na terenie miasta Sztum najpóźniej do dnia podpisania umowy
o realizację przedmiotu zamówienia. Biuro czynne będzie przez cały okres obowiązywania
umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
VI. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej będzie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie
niższą niż 150.000 zł.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej będzie uznany za spełniony, jeżeli:
2.1 Wykonawca wykaże, że wykonał, lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 1 usługę opiekuńczą (1 usługa rozumiana jako 1 zrealizowana umowa)
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej o wartości minimum 600.000,00 zł brutto (Zał. Nr
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3 do formularza oferty). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek musi
spełniać wartość części zamówienia wykonanej do upływu terminu składania ofert.
2.2. Wykonawca winien zapewnić biuro obsługi z dostępem do telefonu czynne w dni robocze
w godzinach od 7.00 do 15.00 na terenie miasta Sztum najpóźniej do dnia podpisania umowy
o realizację przedmiotu zamówienia. Biuro czynne będzie przez cały okres obowiązywania
umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
2.3. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 5 osobami, z których każda posiada co
najmniej dwumiesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych. Wszystkie wskazane
osoby muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Przez pojęcie „doświadczenie w
realizacji usług opiekuńczych” Zamawiający rozumie umiejętności wykonywania tych usług
zdobyte i ugruntowane w trakcie faktycznego ich wykonywania, w różnych formach prawnych
np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, wolontariat, praktyka i inne (Zał. Nr 5
do formularza oferty).
2.4. Wykonawca wykaże, że każda osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia w szczególności świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
świadczeniobiorcy - ukończyła kurs przygotowujący do realizacji usług opiekuńczych.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
VIII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z procedury udzielenia zamówienia
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
1.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a,
art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769).
1.3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.2 powyżej;
1.4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
1.5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu lub spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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1.6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IX. Zakres oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu
1. Oświadczenia lub dokumenty składane na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:
1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr 1 do
oferty).
1.2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli termin zapłaty składki ubezpieczeniowej
nie wynika z treści polisy Wykonawca wraz z polisą składa inny dokument potwierdzający
zapłatę składki ubezpieczeniowej (np. przelew).
1.3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
(Zał. Nr 3 do oferty);
1.4. Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych
przez Wykonawcę w celu zapewnienia jakości (Zał. Nr 4 do oferty);
1.5. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami o ich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, zakresie wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Zał. Nr 5 do
oferty).
2. Dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postepowaniu
2.1. Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania stanowiące
(Zał. Nr 2 do oferty).
2.2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
2.3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
2.4. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1785).
2.5. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
X. Opis sposobu obliczania ceny
1. Cena oferty wynika z ryczałtowej ceny jednostkowej za jedną godzinę usług opiekuńczych,
pomnożonej przez szacunkową roczną liczbę godzin 5 580 (miesięczna szacunkowa liczba
godzin 465 x 12 miesięcy).
Łączna cena oferty brutto winna zostać wyliczona zgodnie z poniższymi zasadami:
- ryczałtowa cena jednostkowa netto powinna być wskazana w pkt. 1 formularza oferty,
- wartość łącznej ceny oferty netto stanowi iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej netto oraz
szacunkowej rocznej liczby godzin 5 580 powinna być wskazana w pkt. 2 formularza oferty,
- stawka podatku VAT winna być wskazana w pkt. 3 formularza oferty,
- wartość podatku VAT stanowi iloczyn łącznej ceny oferty netto oraz stawki podatku VAT
i powinna być wskazana w pkt. 4 formularza oferty,
- ryczałtowa cena jednostkowa brutto powinna być wskazana w pkt. 5 formularza oferty,
- łączna cena oferty brutto stanowi sumę łącznej ceny oferty netto oraz wartości podatku VAT
i powinna być wskazana w pkt. 6 formularza oferty,
Cena oferty określa cały przedmiot zamówienia. Obowiązującą formą wynagrodzenia
miesięcznego będzie iloczyn ryczałtowej ceny jednostkowej za jedną godzinę usług
opiekuńczych i liczby godzin usług opiekuńczych faktycznie wypracowanych w danym
miesiącu.
2. Ilość godzin usług opiekuńczych jest szacunkowa i służy wycenie ofert w celu ich
porównania. Rozliczenie usług będzie następować w oparciu o faktyczną ilość godzin usług
świadczonych w danym miesiącu.
3. Podana w celu wyliczenia ceny oferty szacunkowa ilość godzin usług opiekuńczych nie
stanowi zobowiązania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu bądź zwiększeniu.
W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto z uwzględnieniem podatku VAT.
4. Dla porównania i oceny ofert będzie brana łączna cena oferty brutto.
XI. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich
znaczeniem
1) Cena: 60 %
2) Doświadczenie Wykonawcy: 40%
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2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą na podstawie wymienionych powyżej kryteriów.
3. Sposób oceny ofert
Ocenie w oparciu o kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające
odrzuceniu.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny
ofert. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną wyliczone wg wzorów:
Kryterium: cena- 60%

Liczba punktów =

Najniższa oferowana cena brutto
---------------------------------------------------------- x 60 % x 100= ………pkt.
Cena badanej oferty brutto

Kryterium: Doświadczenie Wykonawcy- 40%
W ramach kryterium ocenie podlega dodatkowe doświadczenie Wykonawcy, o którym mowa
w pkt. VII.2.1. ponad minimalne doświadczenie wymagane w warunku. Zamawiający przyzna
punkty za dodatkowe doświadczenie. Tym samym, Zamawiający nie dopuszcza przyznanie
punktów za doświadczenie wykazane w ramach warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w pkt. VII.2.1. niniejszego ogłoszenia. Usługi wykazane jako usługi wykonane przez inne
niż wykonawca podmioty (doświadczenie udostępnione przez podmioty trzecie) nie będzie
brane pod uwagę przy ocenie w tym kryterium.
W ramach kryterium uzyskać będzie można łącznie 40 punktów. Ocena zostanie dokonana
w sposób następujący: Wykonawca uzyska punkty (5 pkt.) za każdą dodatkowo przedstawioną
usługę spełniająca wymagania opisane w pkt. VII.2.1. niniejszego ogłoszenia. Do powyższego
wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wskazane w nim zamówienia zostały
wykonane należycie, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie przedstawi żadnej dodatkowej usługi
ponad usługi wymagane przez Zamawiającego, otrzyma 0 punktów.
Niezależnie od liczby przedstawionych dodatkowo usług, maksymalna liczba punktów
możliwych do uzyskania w ramach niniejszego kryterium wynosi 40. Ocena będzie dokonana
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena zostanie dokonana na podstawie
informacji zawartych w dokumencie stanowiącym załącznik nr 6 do ogłoszenia.
W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
po przecinku.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą łączną
liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert.
Suma liczby punktów= liczba punktów z kryterium cena + liczba punktów z kryterium
doświadczenie Wykonawcy.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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XII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w języku polskim w formie
pisemnej, podpisaną przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy.
2. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami
i spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający samoistne rozkompletowanie oferty.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być dołączone
do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
4. Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osoby uprawione do podpisywania dokumentów i oświadczeń woli.
5. W przypadku składania dokumentów w formie kopii muszą one być poświadczone
i datowane własnoręcznie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
Oświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię
dokumentu za zgodność z oryginałem).
W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo
powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii przez notariusza, lub osobę/osoby, której/ych uprawnienia do
reprezentacji wynikają z dokumentu rejestrowego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie
ze sposobem reprezentacji określonym w tym dokumencie.
6. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach lub opakowaniach.
Należy stosować koperty lub opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.
Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Oferta w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na:
„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 09.05.2018 rok godz. 1000
Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej, a ponadto
opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych warunków
przez Wykonawców.
7. Zmiana oferty, wycofanie oferty.
W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może
zmienić lub wycofać swoją ofertę, przy zachowaniu sposobu postępowania podanego
w niniejszej specyfikacji tj.:
7.1. Oferta zamienna musi być złożona według takich samych wymagań jak składana oferta
podstawowa w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych
z dopiskiem „ZAMIANA”.
7.2. Oferta wycofana jw. z dopiskiem „WYCOFANIE”;
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7.3. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności i po
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożoną ofertą,
koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
7.4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie, bez otwierania.
8. Zawartość oferty na etapie składania ofert
W dniu składania ofert Wykonawca przedstawia:
8.1. Formularz oferty stanowiący załącznik A do OIWZ
8.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowiące Zał. Nr 1 do
oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Zał. Nr 1 do
oferty składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
8.3. Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania stanowiące
Zał. Nr 2 do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Zał. Nr 2 do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
8.3.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak przesłanek wykluczenia
Wykonawcy z postępowania będzie dokonywane na podstawie oświadczeń składanych wraz
z ofertą. Zamawiający może wezwać w terminie przez siebie wyznaczonym Wykonawców na
każdym etapie postępowania do złożenia innych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postepowaniu
– przy czym zakres oświadczeń lub dokumentów został opisany przez Zamawiającego w Dziale
IX OIWZ.
Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów.
Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwo
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym.
Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie oświadczeń, dokumentów
i pełnomocnictw, nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub wyjaśnienia budzą
uzasadnione wątpliwości Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania przekazując
wykluczonemu Wykonawcy uzasadnienie pisemne dokonanego wykluczenia.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, pok. nr 11, nie później niż do dnia 09.05.2018 roku do
godz. 9.00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie
Zamawiającego - pokój nr 4.
XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem
formy pisemnej. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz
innych dokumentów faksem z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami w tym
oświadczeniami, dokumentami i pełnomocnictwami są składane w formie pisemnej.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Teresa
Bieniek.
XV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
XVI. Podwykonawstwo
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonywany był osobiście przez
Wykonawcę bez udziału podwykonawców.
XVII. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Przepisy
ustawy Prawo zamówień publicznych i zapisy OIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się
odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki
określone w dziale VII OIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w
dziale VII OIWZ składa co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy
wspólnie.
4. Warunek dotyczący braku przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania opisanych
w dziale VIII OIWZ musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
5. Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
1. Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Miasto i Gminę Sztum wprowadzony
Zarządzeniem Nr 3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 03 stycznia 2018 roku.
2. Udzielenie zamówienia następuje poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Umowę
podpisuje osoba upoważniona przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum.

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
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Załącznik A do OIWZ
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usług opiekuńczych
w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług
społecznych w gminie Sztum”
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………………………….
Tel.

…………………………………………………………………………………………

Fax

………………………………………………………………………………………….

REGON ………………………………………………………………………………………..
NIP

………………………………………………………………………………………….

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Sztumie na usługi polegające na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie
Sztum” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Opisie Istotnych
Warunków Zamówienia za:
1) ryczałtowa cena jednostkowa netto jednej godziny usług opiekuńczych: ……………....zł
2) łączna cena oferty netto: …………………………. zł
3) stawka podatku VAT:……….. %
4) wartość podatku VAT: …………….. zł
5) ryczałtowa cena jednostkowa brutto jednej godziny usług opiekuńczych: ……………....zł
6) łączna cena oferty brutto : ………………………… zł
(słownie:………………………………………………………………………………………)
Liczba usług potwierdzających doświadczenie Wykonawcy wskazanych w zał. Nr 6 ………………..
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Zaoferowana wyżej cena jednostkowa i cena łączna zawiera wszystkie koszty składające
się na realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Zapoznałem się z treścią Opisu istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej
zastrzeżeń oraz zdobyłem wszelkie informacje potrzebne do właściwego opracowania
oferty oraz do należytego wykonania przedmiotu zamówienia.
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3. Zawarty w Opisie istotnych warunków zamówienia projekt umowy (Zał. B) został przeze
mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy
na tych warunkach w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Informuję, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził / nie będzie prowadził
(niepotrzebne skreślić) do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług.
Nazwa usługi ………………………………………………………………………..
Wartość usługi bez podatku od towarów i usług ……………………………………

Ofertę niniejszą składam na …………... kolejno ponumerowanych stronach.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są następujące
dokumenty:
1.
………………………………………………………………………
2.
………………………………………………………………………
3.
………………………………………………………………………

…………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
Dnia……………….………
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Załącznik Nr 1 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Wykonawca:
……………………………………...………
………………………………………………
………………………………………………

Oświadczenie Wykonawcy
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegające na
świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu
pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale
VII Opisu istotnych warunków zamówienia dotyczące:

1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
Wykonawca:
……………………………………...………
………………………………………………
………………………………………………
Oświadczenie Wykonawcy
O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum,
oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu na podstawie przesłanek, o których mowa w Dziale VIII Opisu istotnych
warunków zamówienia.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Wykonawca:
……………………………………...………
………………………………………………
………………………………………………
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług opiekuńczych.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum.

Lp.

Nazwa i adres podmiotów na rzecz
których zostały wykonane usługi

Wartość brutto
wykonanych usług
opiekuńczych

1

2

3

Nazwa i zakres
wykonanych lub
Data wykonania
wykonywanych usług wykazanych usług
opiekuńczych
opiekuńczych (daty
(przedmiot
os- do -)
zamówienia)
4

5

Uwaga:
- w załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług
- w kolumnie 5 należy wpisać kolejne umowy wskazując daty trwania umowy
- w celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, w wykazie usług należy wskazać
wykonanie usług, o których mowa w dziale VII ust. 2 pkt. 2.1. OIWZ. W celu potwierdzenia, że usługi wskazane w
tabeli zostały należycie wykonane załączyć należy dowody (dowody powinny odnosić się do konkretnych usług
wymienionych w wykazie).

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Wykonawca:
……………………………………...………
………………………………………………
………………………………………………

Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez
Wykonawcę w celu zapewnienia jakości
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum.
□ Oświadczam, że dysponuje biurem obsługi1:
Adres: …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu:
Czynne w dniach:
W godzinach: od ………………………. do ………………………………
□ Oświadczam, że zapewnię biuro obsługi najpóźniej do dnia podpisania umowy 1.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)

1

Proszę zaznaczyć właściwą opcję
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Załącznik Nr 5 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Wykonawca:
……………………………………...………
………………………………………………
………………………………………………

Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum
Lp.

Osoby odpowiedzialne za
świadczenie
usług
opiekuńczych
(imię i nazwisko)

Doświadczenie w Planowany zakres
realizacji
usług wykonywanych
opiekuńczych (jak czynności
długo
osoba
świadczy
lub
świadczyła usługi
2
opiekuńcze )

Informacja
o
podstawie
dysponowania
wymieniona
osobą (umowa o
pracę,
umowa
zlecenie lub inna
podstawa)

Kwalifikacje
zawodowe
(ukończone kursy
przygotowujące
do świadczenia
usług
opiekuńczychnazwa kursu)

1

2

4

5

3

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)

2

W kolumnie 2 należy wpisać czas trwania, rodzaj i formę zdobytego doświadczenia (forma- umowa o pracę,
umowa o dzieło, umowa zlecenie, wolontariat, praktyka, inne)
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Załącznik Nr 6 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

Wykonawca:
……………………………………...………
………………………………………………
………………………………………………

Doświadczenie Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu
usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY
WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum
Kryterium oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
Usługa nr …….
1
2
3
4

Wykonawca (nazwa)
Przedmiot usługi
(opis pozwalający na stwierdzenie spełniania
warunku określonego w pkt. VII.2.1.)

Wartość usługi
(brutto)

Termin wykonania
(od dd-mm-rr do dd-mm-rr)

5

Odbiorca usługi

6

Sposób dysponowania

(nazwa i adres)
(niepotrzebne skreślić)

Zasób własny Wykonawcy/ zasób podmiotu trzeciego

Tabelę można powielać w zależności od potrzeb.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………………………………………………….
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik B do OIWZ
Nr sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum

PROJEKT UMOWY nr ………………..

zawarta w Sztumie dnia ..................................... 2018 r. pomiędzy:
Miastem i Gminą Sztum, w imieniu którego działa………………
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
.........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
reprezentowanym przez ………………………………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ,

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów określonych w Dziale II,
rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z art. 138o ustawy
Pzp o wartości poniżej 750 000 euro, oznaczenie sprawy: PR.081.1.8.2018.PRI oraz przedłożonej przez
WYKONAWCĘ oferty, której „Formularz ofertowy” stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, została zawarta
umowa o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług opiekuńczych oraz ich nadzór i organizację na rzecz
uczestników projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1769 ze zm.), a w szczególności:
a) pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
b) opieki higienicznej,
c) pielęgnacji zalecanej przez lekarza,
d) zapewniania kontaktów z otoczeniem.
Szczegółowy zakres usług wykonywanych przez Wykonawcę określono w załączniku nr 1 stanowiącym
integralną część niniejszej umowy.
2. Usługi opiekuńcze świadczone będą w miejscu zamieszkania osób objętych wsparciem w projekcie, zwanych
dalej „świadczeniobiorcami”.
3. Średnia miesięczna szacunkowa liczba świadczeniobiorców wynosić będzie 5 osób przez okres 12 m-cy,
tj. łącznie 10 os. w okresie 24 m-cy.
4. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone w dni robocze oraz dni ustawowo wolne od pracy wg wydanych
decyzji administracyjnych.
5. Szacunkowa liczba godzin miesięcznie wynosić będzie 465, co w okresie 24 m-cy stanowić będzie
szacunkowo 11 160 godzin.
6. Ze względu na specyfikę przedmiotu umowy faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi
opiekuńcze i faktyczna liczba godzin świadczenia usług miesięcznie będzie uzależniona od rzeczywistej liczby
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osób, które wymagają pomocy w formie usług opiekuńczych i zostaną uczestnikami projektu (liczba osób
i godzin może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu).
7. Wykonawca oświadcza, iż posiada na terenie miasta Sztum biuro obsługi z dostępem do telefonu czynne
w dni robocze od 7.00 do 15.00.
§2
Termin realizacji
1. Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych na rzecz uczestników projektu pn. „RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 w łącznym wymiarze do 11 160 godzin w okresie od podpisania umowy do
30.06.2020r.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia przewidywanego wymiaru godzin świadczonych usług,
w szczególności w zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie wskazanej formy pomocy lub
niepełnego zabezpieczenia środków na realizację usług opiekuńczych. Podana powyżej liczba godzin usług
jest maksymalna.
3. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie do zlecenia pełnej liczby godzin określonej w ust.1.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 zgodnie z niniejszą umową Zamawiający
zapłaci Wykonawcy cenę ustaloną na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty, której Formularz
ofertowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, w wysokości nie przekraczającej: .............. zł* brutto
(słownie: ……………………zł ).
2. Rozliczenie za wykonanie usług następować będzie w cyklu miesięcznym.
3. Wynagrodzenie miesięczne będzie iloczynem ceny ryczałtowej za jedną godzinę usług opiekuńczych
w kwocie ….. zł (słownie: ………….) i liczby godzin usług faktycznie wypracowanych w danym miesiącu.
4. Do wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 1 doliczony będzie podatek VAT obliczony wg
stawki ………..%.
5. Cena za jedną godzinę świadczenia usług nie ulega zmianie lub waloryzacji w trakcie trwania umowy.
6. Zapłata za wykonane usługi opiekuńcze następować będzie w terminie 14 dni po przedłożeniu
Zamawiającemu na koniec miesiąca kalendarzowego faktury VAT. Płatność dokonywana będzie przelewem
na konto wskazane przez Wykonawcę.
7. Do faktury VAT winno być załączone imienne rozliczenie wykonanych usług opiekuńczych (wykaz osób
objętych usługami, nr decyzji, liczba zaplanowanych godzin w miesiącu w tym płatnych i bezpłatnych),
liczba faktycznie wykonanych godzin, godziny do zapłaty) stanowiących podstawę ustalenia wynagrodzenia
zgodnie z treścią niniejszej umowy.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli świadczenia usług określonych w § 1 umowy zgodnie
z zakresem czynności Wykonawcy.
9. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
każdorazowego
zwrotu
otrzymanej
od
Wykonawcy nieczytelnej lub niepoprawnie wystawionej faktury. Będzie to skutkować
przesunięciem
terminu
płatności
o
okres
przedłożenia
Zamawiającemu
poprawnego
dokumentu.
10. Rozliczenie wykonanych usług zleconych przez Zamawiającego, Wykonawca dokonywać będzie do 15 go
dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym, a ewentualne korekty dokonywane będą na
fakturze wystawionej za wykonanie usług na miesiąc następny.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Strony ustalają, że zakres usług Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez udziału podwykonawców.
2. Usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby, wskazane w ofercie Wykonawcy. Wykonawca może
powierzyć świadczenie usług opiekuńczych innym osobom, niż wskazane w ofercie tylko pod warunkiem, że
osoby te będą spełniały wymagania opisane w OIWZ, a Zamawiający otrzyma pisemną informację o zamiarze
dokonania takiej zmiany.
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3. W celu potwierdzenia zatrudniania 5 osób na umowę o pracę realizujących usługi opiekuńcze Wykonawca
przedstawia Zamawiającemu raz na 3 miesiące pisemne oświadczenie zawierające dane dot. zatrudnienia, w tym
w szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
usługi opiekuńcze wykonywane są przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.
4. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia ma prawo do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości
w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na umowę o pracę oraz przeprowadzenia kontroli
w miejscu wykonywania zamówienia.
5. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudniania pracowników realizujących zamówienie na
podstawie umowy o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego spowoduje w każdym przypadku
naliczanie kar umownych w wysokości 0,2 %, kwoty wypłaconej Wykonawcy do dnia, w którym Zamawiający
stwierdził naruszenie obowiązku zatrudnienia 5 osób na umowę o pracę.
6. Strony umowy ustalają, że Wykonawca prowadzić będzie dokumentację świadczonych usług w formie:
a) list osób objętych pomocą z wyszczególnieniem rzeczywiście wykonanych godzin świadczenia usług
opiekuńczych ,
b) karty pracy opiekunki,
c) karty usług opiekuńczych.
7.
Osoba objęta pomocą bądź członek jej rodziny winna potwierdzać własnoręcznym podpisem
każdorazowo w karcie usług opiekuńczych wykonanie świadczenia usług. W przypadku braku takiej możliwości
należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym sposób dokumentowania wykonania usługi.
8.
W przypadku zaistnienia przerwy w świadczeniu usług opiekuńczych, rezygnacji z usług przez klienta
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego.
9.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług opiekuńczych z należytą starannością oraz do
rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania w kontaktach z Zamawiającym. W szczególności Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) Bezwarunkowego przyjęcia zlecenia świadczenia usług opiekuńczych,
b) Dokumentowania sposobu świadczenia usług na zasadach określonych w niniejszej Umowie,
c) Udostępnienia w ramach nadzoru i kontroli osobom upoważnionym przez Zamawiającego wszelkich
dokumentów i innych nośników informacji jak również składania ustnych lub pisemnych informacji odnośnie
wykonywania usług opiekuńczych.
§5
Obowiązki Zamawiającego
1. Usługi świadczone będą w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wydane przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Wydane decyzje
zawierały będą:
a) imię, nazwisko i adres świadczeniobiorcy;
b) rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem;
c) wymiar dzienny świadczonych
usług, ilość dni w tygodniu i łączną ilość godzin w miesiącu;
d) okres, przez który usługi mają być świadczone (termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług);
e) określoną procentowo i kwotowo odpłatność świadczeniobiorcy za usługi opiekuńcze
zgodnie z Uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w Sztumie w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz częściowego lub
całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania
z umową.
§6
Personel wykonawcy
1.

Przedstawicielami Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będą:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Wykonawca potwierdza, że dysponuje minimum 5 osobami, z których każda posiada co najmniej
dwumiesięczne doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych. Wszystkie wskazane osoby muszą być
zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
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3. Przez pojęcie „doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych”, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający rozumie
umiejętności wykonywania tych usług zdobyte i ugruntowane w trakcie faktycznego ich wykonywania, w różnych
formach prawnych np. umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, wolontariat, praktyka i inne.
4. Wykonawca potwierdza, że każda osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji umowy, w szczególności
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, ukończyła kurs przygotowujący do
realizacji usług opiekuńczych.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby realizujące usługi opiekuńcze,
w tym również za szkody związane z wydatkowaniem przez te osoby środków finansowych osób objętych
pomocą.
5.Wykonawca jest zobowiązany do zachowania tajemnicy wszelkich danych dotyczących osób objętych pomocą
w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do zachowania
poufności informacji dotyczących nazwisk osób korzystających z pomocy, rodzaju i zakresu przyznanych
świadczeń.

§7
Personel zamawiającego
1.

Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będą:
……………………………………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

§8
Odbiorcy
1. Usługi opiekuńcze świadczone będą na pisemne zlecenie Zamawiającego.
2. Warunki zlecenia wymienione w ustępie l niniejszego paragrafu określone będą w formie decyzji
administracyjnych wydawanych przez Zamawiającego.
W przypadku konieczności natychmiastowego zapewnienia usług opiekuńczych Wykonawca zobowiązuje się
wykonać usługę na podstawie pisemnego zlecenia zawierającego następujące dane: imię, nazwisko, adres
świadczeniobiorcy, rodzaj usług wraz z ich szczegółowym zakresem, liczba zaplanowanych godzin w miesiącu,
termin rozpoczęcia i zakończenia usług. Zlecenie takie zostanie potwierdzone w ciągu 7 dni decyzją
administracyjną.

1.

2.

3.

4.
5.

§9
Kary umowne
W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy Zamawiający
naliczy karę umowną w wysokości 20 % kwoty wypłaconej Wykonawcy do dnia, w którym Wykonawca
odstąpił od umowy.
W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przedmiotowej umowy z winy Wykonawcy,
tj. w szczególności:
1) świadczenie usług niezgodnie z warunkami określonymi w szczegółowym zakresie usług stanowiących zał.
1 do niniejszej umowy;
2) niezatrudnienie osób lub niezapewnienie im wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej
umowy;
3) stwierdzenia przez pracowników Zamawiającego innych poważnych nieprawidłowości,
uniemożliwiających należyte wykonywanie przedmiotowej usługi;
- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy z winy Wykonawcy, ze skutkiem na
koniec miesiąca kalendarzowego, lub do naliczenia kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto, o której
mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania umowy.
Kara, o której mowa w ust. 1 lub 2 zostanie potrącona z wynagrodzenia Wykonawcy z chwilą zapłaty faktury,
lub Wykonawca zostanie nią obciążony dokumentem rozliczeniowym. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązuje się do uregulowania kwoty na zasadach i w sposób określony w dokumencie.
W przypadku, gdyby kara określona w ust. 1 lub 2 nie pokryła całej szkody poniesionej przez Zamawiającego,
Zamawiającego przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
Wskazane należności podlegają kumulacji w przypadku wystąpienia wymienionych w nich zdarzeń.
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6. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 10.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

1.

§10
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku:
a) Ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania Wykonawcy,
b) W przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
c) Nie rozpoczęcia bądź zaniechania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych
przyczyn oraz niepodjęcia go pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
W powyższych wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonanej części umowy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i zawierać uzasadnienie.
W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca narusza postanowienia niniejszej umowy lub Opisu Istotnych
Warunków Zamówienia, a w szczególności nienależycie wykonuje usługi, o których mowa w § 1 tej umowy,
Zamawiający może rozwiązać niezwłocznie niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia
z prawem naliczenia kar umownych za odstąpienie od umowy, wskazanych w § 9 ust. 1 umowy.
Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego odstąpić od wykonania zlecenia, jak również
zmienić jego zakresu.

§11
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz:
1) treść Opisu istotnych warunków zamówienia (OIWZ)
2) treść oferty wraz z załącznikami złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego zawarto
niniejszą umowę.
§12
Rozstrzygnięcie sporów
1.

Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć
polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie
stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. Sądem właściwym rzeczowo będzie
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
§13
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla WYKONAWCY i jeden dla
ZAMAWIAJĄCEGO.
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Załącznikami stanowiącymi integralna cześć umowy jest :
1) Formularz ofertowy
2) SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH

………………………………….……
WYKONAWCA

…………………………..……………
ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………….
KONTRASYGNATA
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Załącznik Nr 1 do umowy
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH
do umowy NR …………………………..
zawartej w dniu ……………………..
1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych:
1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez świadczeniobiorcę oraz czystości sprzętu
sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
2) zapewnienie bezpiecznego otoczenia do poruszania się,
3) utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego,
użytkowanego przez świadczeniobiorcę,
4) dbanie o higienę żywności,
5) drobne przepierki i zmiany bielizny pościelowej lub zanoszenie bielizny do pralni,
6) prasowanie odzieży,
7) dokonywanie zakupów, pomoc przy sporządzaniu listy zakupów, informowanie o cenach towarów,
8) przygotowanie posiłków z uwzględnieniem diet (w tym co najmniej jednego gorącego
posiłku), karmienie, na wniosek świadczeniobiorcy lub Zamawiającego dostarczanie 1 gorącego posiłku
dziennie z placówki gastronomicznej wskazanej przez Zamawiającego lub świadczeniobiorcę, pomoc przy
spożywaniu posiłków,
9) palenie w piecu, przynoszenie węgla, wody,
10) mycie okien przynajmniej 2 razy w roku,
11) załatwianie spraw urzędowych,
12) opłacanie rachunków, rzetelne i terminowe rozliczenie się z wydatkowanych środków,
pomoc w samoobsłudze.
2. Opieka higieniczna
1) mycie, czesanie i ubieranie z
uwzględnieniem problemów utrzymania
higieny
w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
2) pomoc przy załatwianiu potrzeb
fizjologicznych
(w tym zmiana pieluch)
poranna
i wieczorna toaleta w łóżku,
3) dbanie o higienę paznokci kończyn górnych i dolnych, golenie, kąpanie,
4) przesłanie łóżka, układanie chorego w łóżku, zmiana pozycji chorego w łóżku,
5) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń.
3. Pielęgnacja zalecana przez lekarza
1) podawanie leków,
2) mierzenie temperatury, pomiary tętna i ciśnienia,
3) zakładanie kompresów i okładów, zmiana opatrunków,
4) wzywanie lekarza w sytuacjach wymagających nagłych interwencji, zamawianie planowanych wizyt
lekarskich, wizyty lekarskie w przychodni, udział w zabiegach specjalistycznych, realizacja recept,
5) iniekcja insuliny,
6) prowadzenie działań w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, prowadzenie
usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),
7) wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do prowadzenia prawidłowej pielęgnacji w razie
potrzeby wykonywanie wszelkich czynności mających na celu ochronę zdrowia bądź ratowania życia.
4. W miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem
1) organizowanie spacerów, podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem,
2) czytanie, prowadzenie rozmów.
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