OPIS ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług Telemedycyny 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: i.meller@mgopssztum.pl

Nr sprawy: PR.081.1.15.2018.PR.II

Zamówienie na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Sztum w dniu 14.05.2018 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 dokonywania 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 2017r. 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.
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
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 30.06.2020 r.
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
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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 operacyjnoalarmowego, wyposażonego w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne,
pozwalające na 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
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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.
V. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2020 r.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – warunek ten będzie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną podobną
usługę odpowiadające charakterem przedmiotowi niniejszego zamówienia oraz załączy
dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
2. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym umożliwiającym realizację usługi –
ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
3. Dysponowanie odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia – ocena
spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania.
VII. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z procedury udzielenia zamówienia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
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 (t.j.
Dz. U. z 2017r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.),
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3.

4.

5.

6.

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).
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. 2 powyżej;
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;
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;
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.
VIII. 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. 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).
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).
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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
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.
IX. Sposób obliczenia ceny
1. Wykonawca podaje cenę ofertową na formularzu oferty zgodnie z załącznikiem A do OIWZ.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia,
wynikające z opisu zamówienia. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić.
3. Cenę oferty należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym (zał A OIWZ)
łącznie z należnym podatkiem VAT (który odprowadza Wykonawca) – cena brutto, wraz ze
wskazaniem stawki procentowej podatku VAT.
4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN) i cyfrowo (do drugiego miejsca po
przecinku).
X. 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.
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria oceny
ofert. Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną wyliczone wg wzorów:
Kryterium: cena- 60%
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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. VI.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. VI.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. VI.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 4 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.
XI. 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.
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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 Telemedycyny w miejscu zamieszkania dla uczestników projektu
pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ- rozwój usług społecznych w gminie Sztum”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM: 23.05.2018 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”;
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
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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
VIII 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.
XII. 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.
XIII. 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.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści OIWZ.
5. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Opisu wpłynie do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść OIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim
przypadku częścią Opisu. Dokonaną zmianę treści OIWZ Zamawiający udostępnia na stronie
internetowej.
7. Treść niniejszej OIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej. Wszelkie zmiany treści
OIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści OIWZ, Zamawiający
zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.
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Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Izabela
Meller.
XIV. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
XV. Podwykonawstwo
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wykonywany był osobiście przez
Wykonawcę bez udziału podwykonawców.
XVI. 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 VI OIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo
wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa
w dziale VI 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 VII 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.
XVII. 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.081.15.8.2018.PRI
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum
FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Świadczenie usług Telemedycyny
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 Miasta i Gminy Sztum na usługi polegające 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
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Opisie Istotnych
Warunków Zamówienia za:
1. Miesięczny koszt świadczenia usługi Telemedycyny na terenie Miasta i Gminy Sztum
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:
a) cena jednostkowa brutto za 1 uczestnika………………………………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………….……………złotych)
tym: wartość netto:…………………………….…………………………………………………………zł
(słownie:…….…………………………………………………………………………………………złotych)
podatek
VAT:……………………………………………………..……………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………….……………złotych)
b) łączna cena brutto (cena jednostkowo x 10 uczestników projektu)
…………………………………………………………………………………………………………………………zł
(słownie:………………………………….……………………………………………………………złotych)
w tym:
wartość
netto:…………………………………………………………………………………zł
(słownie:…………………………………………….…………………………………………………złotych)
podatek
VAT:…………………………..………………………………………………………………………zł
(słownie:………….……………………………………………………………………………………złotych)
2. Przeszkolenie uczestnika projektu w zakresie prawidłowego użytkowania urządzeń:
a) cena jednostkowa brutto za 1 uczestnika projektu:………………………………….…….zł
(słownie:……………………………………………….…………………….…………………........złotych)
tym: wartość netto:…………………………….…………………………………………………………zł
(słownie:…….…………………………………………………………………………………………złotych)
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podatek VAT:……………………………………………………..……………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………….……………złotych)
b) łączna cena brutto (cena jednostkowo x 10 uczestników projektu):
……………………………………………………………………………………………………………. zł.
(słownie:…………………………..…………………………………………………………………..złotych)
tym: wartość netto:…………………………….…………………………………………………………zł
(słownie:…….…………………………………………………………………………………………złotych)
podatek VAT:……………………………………………………..……………………………………………zł
(słownie:………………………………………………………………………………….……………złotych)
3. Łączna kwota brutto całej usługi Telemedycyny ( suma pkt. 1 i pkt. 2):
……………………………………………………………………………………………………………………. zł.
Liczba usług potwierdzających doświadczenie Wykonawcy wskazanych w zał. Nr 4 ………………..
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Zaoferowana wyżej 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.
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.081.1.15.2018.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 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
prowadzonego przez Miasto i Gminę Sztum, oświadczam, że reprezentowany przeze mnie
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Dziale
VI 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 2 do Oferty
Nr sprawy: PR.081.1.15.2018.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 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 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 VII 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.081.1.15.2018.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 Telemedycyny.
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego 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 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 VI.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.081.1.15.2018.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 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 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. VI.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)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
16

Załącznik B do OIWZ
Nr sprawy: PR.081.1.15.2018.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. 138 o 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.

2.
3.

1.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest usługa całodobowego monitoringu tzw. Telemedycyny dla seniorów w miejscu
zamieszkania w Mieście i Gminie Sztum, będąca 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.
W ramach niniejszej umowy planuje się objąć usługą łącznie 10 osób w okresie 24 m-cy (tj. 5 osób przez 12
m-cy).
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej umowie określił górną granicę swojego
zobowiązania. Zamawiający informuje, że 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 dokonana opłat dotyczących jedynie osób z niej
korzystających.
§2
Termin realizacji
Zamawiający zleca Wykonawcy świadczenie usług Telemedycyny 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 okresie od podpisania umowy do 30.06.2020r.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Zapewnienia usługi 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. Zapewnienia 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. Dostarczenia 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. Zapewnienia całodobowego dyżuru w punkcie operacyjnym i gotowość do przyzywania
natychmiastowej pomocy po otrzymaniu sygnału.
6. Zainstalowania 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. Utrzymywania w gotowości przez okres trwania umowy Centrum operacyjno-alarmowego,
wyposażonego w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, pozwalające na monitorowanie
wynajętych urządzeń abonenckich w miejscu ich zamontowania, przez cały okres trwania projektu, tj. od
podpisania umowy do dnia 30.06.2020r.
10. Wprowadzenia 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. Podejmowania 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. Zatrudnienia w odpowiedniej ilości przeszkolonych pracowników do obsługi Centrum operacyjnoalarmowego, 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. Raportowania 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. Przetwarzania 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.
§4
Obowiązki Zamawiającego
W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Przyjęcia i utrzymania w należytym stanie technicznym urządzeń służących do Telemedycyny.
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2.

Przekazania Wykonawcy wypełnionych kart informacyjnych uczestników projektu, którzy wyrazili zgodę na
objęcie usługą i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wdrażanej usługi.
3. Zwrotu Wykonawcy w ciągu 14 dni urządzeń w stanie nieprzekraczającym naturalnego zużycia
wynikającego z użytkowania aparatu, w związku z wygaśnięciem umowy.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki płatności
1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi Telemedycyny, 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. Strony ustalają, że za przeszkolenie uczestników projektu w zakresie prawidłowego użytkowania urządzeń
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, które będzie iloczynem liczby uczestników projektu i kwoty
w wysokości ……….zł brutto, co stanowić będzie łączną wartość nie wyższą niż ………zł brutto
(słownie:………….zł).
3. Rozliczenie za wykonanie usług następować będzie w cyklu miesięcznym.
4. Cena za usługę świadczoną dla jednego uczestnika jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie lub waloryzacji
w trakcie trwania umowy.
5. Płatność, o której mowa w ust. 1 i 2 realizowana będzie po zakończeniu danego miesiąca na podstawie
poprawnie wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym przez Wykonawcę faktury, w terminie 14
dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury.
6. Dane do faktury:
Nabywca: Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum, NIP 579-221-13-52,
Odbiorca: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 39, 82 – 400 Sztum.
4. Rozliczenie za każdy miesiąc usługi zostanie dokonane przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę na
wystawionej fakturze.
§6
Personel Wykonawcy i Zamawiającego
1. Celem realizacji postanowień umowy Strony wyznaczają osoby odpowiedzialne za wdrożenie usługi
Teleopieki na terenie miasta i gminy Sztum:
1) ze strony Wykonawcy - ………………………………….,tel. ……………………………………….e-mail………………………….
2) ze strony Zamawiającego - ……………………………., tel. ……………………………………… e-mail…………………….…..
2. Strony zobowiązują się wykonywać wzajemnie zobowiązania na podstawie niniejszej Umowy terminowo
i starannie na poziomie gwarancyjnym poprawną jakość wykonania umowy.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
a) karę w wysokości 1% wartości brutto miesięcznej opłaty za udostępnienie systemu, za każdy
dzień opóźnienia we wdrażaniu systemu Telemedycyny na terenie Miasta i Gminy Sztum,
b) karę w wysokości 20% wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 za odstąpienie od umowy.
2. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być dochodzone na zasadach ogólnych.
3. Strony umowy mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach wynikających
z Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§8
Rozwiązanie umowy
Każda ze stron może rozwiązać umowę w okresie jej trwania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej.
§9
Zmiany w umowie
Wszystkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
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§ 11
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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla
Zamawiającego.

………………………………….……
Wykonawca

…………………………..……………
Zamawiający

……………………………………………….
Kontrasygnata
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