OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamawiający :

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

Nr sprawy: PR.081.1.15.2018.PR.II
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług Telemedycyny 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.
Szczegółowe zasady udziału w niniejszym postępowaniu zawarte są w Opisie Istotnych Warunków
Zamówienia, który został opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.sztum.pl w dniu 14.05.2018 r.

I.
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 750000
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. Zarządzenie Nr 79.2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku zmienione 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.00-22-002/17.
II.
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
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III.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na świadczeniu usług Telemedycyny
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 Telemedycyny świadczone będą w miejscu zamieszkania osób objętych wsparciem
w projekcie, zwanych dalej „uczestnikami projektu” przez okres 24 m-cy, tj. od podpisania umowy do
30.06.2020r.
2. Liczba uczestników projektu wynosić będzie 5 osób przez okres 12 m-cy, tj. łącznie 10 os. w okresie
24 m-cy.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Usługę całodobowego monitoringu tzw. Telemedycyny dla seniorów w miejscu zamieszkania
w Mieście i Gminie Sztum, będącą elementem wsparcia, dzięki której seniorzy mają
zapewnione poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość zgłoszenia nagłego pogorszenia stanu
zdrowia w celu wezwania członka rodziny lub opiekuna faktycznego, osoby świadczącej usługi
opiekuńcze lub profesjonalnej pomocy medycznej dzięki jednemu przyciskowi, pozostając
faktycznie w miejscu zamieszkania.
2. Zapewnienie terenowego koordynatora Telemedycyny, którego zadaniem między innymi
będzie wsparcie organizacyjno – techniczne wdrażanej usługi na terenie Miasta i Gminy
Sztum.
3. Zapewnienie świadczenia usług całodobowego monitoringu tzw. Telemedycyny dla seniorów
w miejscu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Sztum oraz zapewnienie bezawaryjnego
działania użyczonego wyposażenia – urządzeń abonenckich do Teleopieki domowej tzw. II
generacji (telefon + przycisk SOS + dodatkowy czujnik upadku) przez okres 24 miesięcy, tj. od
podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.
4. Dostarczenie Zamawiającemu druków kart informacyjnych dla uczestników projektu, w ilości
odpowiadającej liczbie osób objętych usługą, opatrzonych klauzulą w zakresie wyrażania
zgody na objęcie usługą oraz przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji tej usługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zapewnienie całodobowego dyżuru w punkcie operacyjnym i gotowości do przyzywania
natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
6. Zainstalowanie u wskazanych przez Miasto i Gminę Sztum, 5 uczestników projektu rocznie,
urządzeń abonenckich wraz z brelokami i/lub opaskami z „przyciskiem SOS” i dodatkowym
czujnikiem upadku w miejscu ich zamieszkania.
7. Usługa Telemedycyny dla seniorów obejmuje również przeszkolenie uczestników projektu,
m.in. w zakresie prawidłowego użytkowania urządzenia.
8. W przypadku zmiany uczestników projektu, którym będzie świadczona kompleksowa usługa
całodobowego monitoringu tzw. Telemedycyny, w ramach usługi zapewnione zostanie
przeniesienie urządzenia abonenckiego i aktywacja usługi u nowego uczestnika projektu, w
ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia takiego przypadku. Przypadki zmiany uczestników projektu
dotyczą sytuacji m.in.: zgonu uczestnika, zmiany miejsca zamieszkania poza Miasto i Gminę
Sztum, umieszczenia uczestnika projektu w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
oraz rezygnacja z udziału w projekcie.
9. Utrzymywanie w gotowości przez okres trwania umowy Centrum operacyjno-alarmowego,
wyposażonego w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, pozwalające na
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monitorowanie wynajętych urządzeń abonenckich w miejscu ich zamontowania, przez cały
okres trwania projektu, tj. od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.
10. Wprowadzenie do bazy danych Centrum operacyjno-alarmowego danych identyfikujących
uczestników projektu, ich opiekunów i sytuacji zdrowotnej z „karty identyfikacyjnej
podopiecznego”, w celu właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od uczestników
wyposażonych w urządzenia abonenckie w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.
11. Podejmowanie stosownych interwencji przez Centrum operacyjno-alarmowe w przypadku
odebrania sygnału z identyfikacją uczestnika projektu na skutek wciśnięcia przez niego
„czerwonego przycisku” (np.: nawiązuje kontakt z uczestnikiem projektu, powiadamia
wskazane osoby z listy kontaktu oraz w razie konieczności powiadamia odpowiednie służby
ratunkowe), przez cały okres trwania projektu, tj. od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.
12. Zatrudnienie odpowiedniej ilości przeszkolonych pracowników do obsługi Centrum
operacyjno-alarmowego, gwarantujące ciągłość obsługi przez 24 godzinny, 7 dni w tygodniu,
przez cały okres trwania projektu, tj. od podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.
13. Raportowanie zdarzeń zgłaszanych przez uczestników projektu i podjętych interwencji
w ramach, kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Telemedycyny dla seniorów
w miejscu zamieszkania w Mieście i Gminie Sztum, za każdy miesiąc świadczenia usługi. Nie
rzadziej niż raz w miesiącu, do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.
14. Przetwarzanie danych osobowych z karty informacyjnej uczestników projektu wyłącznie na
potrzeby wdrażanej usługi ich przechowywania i archiwizowania w postaci papierowej oraz w
postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
15. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może skorzystać
z prawa opcji w taki sposób, że liczba uczestników projektu korzystających z usługi będącej
przedmiotem zamówienia może być mniejsza. W takim przypadku Zamawiający dokona opłat
dotyczących jedynie osób z niej korzystających.
16. Warunki wykonywania, kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Telemedycyny
dla seniorów w miejscu zamieszkania, określać będzie umowa zawarta pomiędzy
Zamawiającym a wybranym Wykonawcą.
IV.
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 23.05.2018 roku do godz.
9:00
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23.05.2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4.
V.

Kryteria oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem
1) Cena: 60 %
2) Doświadczenie Wykonawcy: 40%
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.
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Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny ofert.
Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną wyliczone wg wzorów:

Kryterium: cena- 60%
Najniższa oferowana cena brutto
Liczba punktów =

---------------------------------------------------------- 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.
VI.1. OIWZ 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. VI.1.
OIWZ 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. VI.1. OIWZ 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 3 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.
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z up.
Mgr Sylwia Mackiewicz
Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sztumie
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