
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psycvhicznymi.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870001767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 56

1.5.2.) Miejscowość: Lubicz Dolny

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-162

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gopslubicz@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gopslubicz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psycvhicznymi.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc190864-58d5-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307145/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 11:24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
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94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.gopslubicz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.gopslubicz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO”, zamawiający
informuje, że: 

� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu,
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ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz; 
� inspektorem ochrony danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest Pani Kinga Hoffmann,
kontakt: adres e-mail: kinga.hoffmann@apoogeum.pl;
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego pn. "Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi", które to postępowanie oznaczone jest znakiem GOPS.351.10.2021 prowadzonym w
trybie podstawowym bez negocjacji; 
� podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązku wynikającego z
przepisu prawa w zw. z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawą o
pomocy społecznej, ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz działania zmierzające do zawarcia
umowy na żądanie osobowy, której dane dotyczą, i późniejsza jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. c i b
RODO).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GOPS.351.10.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa pn. "Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z
zaburzeniami psychicznymi".
2. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: 
a) data rozpoczęcia 01.01.2022 rok.
b) data zakończenia 31.12 2022 rok. (Termin realizacji umowy określa się na 12 m-cy, z
zastrzeżeniem, że nie dłużej jak do 31.12.2022r.)
3. Główny kod CPV: 85312100-0 – usługi opieki dziennej
Dodatkowe kody CPV: 85311200-4 usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
Kod CPV: 8531100-5 usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży
4. Zamawiający informuje, iż ilekroć w SWZ i jej załącznikach przedmiot zamówienia jest
opisany:
a) ze wskazaniem znaków towarowych, nazw własnych, patentów lub pochodzenia źródła lub
szczególnego procesu, których charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub
równoważny”. Oznacza to, że dopuszcza się zaoferowanie wyrobów nie gorszych niż
opisywanych, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej
takie jak wskazane w dokumentacji niniejszego postępowania, 
b) poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów
referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, to przyjmuje
się, że dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą
wyrazy „lub równoważne”.
5. Załącznikami do SIWZ są następujące dokumenty:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 1, 
b) oświadczenie o spełnieniu warunku – załącznik nr 2,
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c) formularz ofertowy - załącznik nr 3,
d) projekt umowy - załącznik nr 4,
e) projekt umowy dotyczący powierzenia przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 5,
f) wykaz usług - załącznik nr 6,
g) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz stażu pracy niezbędnego
do wykonywania zamówienia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami –
załącznik nr 7,
h) zobowiązanie do udostępnienia zasobów – załącznik nr 8,
i) oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 9,
j) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr
10
6. Opis przedmiotu zamówienia:
Usługa będąca przedmiotem zamówienia realizowana będzie na podstawie:
- Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020, poz.1876 z późn.
zm.),
- Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2020,
poz.685),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie
specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego – teren gminy Lubicz –
obejmujące w szczególności :
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym:
a) kształtowanie umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowania do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenia
treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie
asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:
� samoobsługa, zwłaszcza wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych, w tym
umiejętności utrzymania i prowadzenia domu,
� dbałość o higienę i wygląd,
� utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy oraz ze
społecznością lokalną,
� wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
� korzystanie z usług różnych instytucji;
b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:
� pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych - poradnictwo specjalistyczne, interwencje
kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,
� ułatwianie dostępu do edukacji i kultury,
� doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba
uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,
� kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspierającej z osobami bliskimi,
� współpraca z rodziną - kształtnie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej,
niepełnosprawnej;
c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:
� w uzyskiwaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,
� w wypełnianiu dokumentów urzędowych; 
d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:
� w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia,
w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności
zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej,
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klubach pracy,
� w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,
� w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z
pracodawcą,
� w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,
e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:
� nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,
� pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,
� zwiększenie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie
finansowe;
2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, w tym:
a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich , badań diagnostycznych,
c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich
stosowania, 
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków
pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych a także w utrzymaniu
higieny,
f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu:
a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub
fizjoterapii,
b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno- pedagogicznego i
edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze
specjalistycznych usług,
4. Pomoc mieszkaniowa, w tym:
a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
b) w organizowaniu drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu,
5. Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w
ciągu roku - planowana minimalna liczba – 3.852 godzin, maksymalna liczba – 5.000 godzin. 
6. Usługa winna być realizowana w dni robocze w uzasadnionych przypadkach również w dni
wolne od pracy (soboty, niedziele i święta).
7. Zamawiający wymaga aby usługa była realizowana przez:
a) Fizjoterapeutów, którzy:
� posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, przy czym minimum 1 osoba
powinna posiadać uprawnienia do pracy metodą Vojty, 
� posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
� posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 
� udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany,
� prawdopodobna liczba godzin w roku 1.776 
b) Psychologów i pedagogów, oligofrenopedagogów, którzy: 
� posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia lub pedagogika,
oligofrenopedagogika lub dyplom kwalifikacyjny,
� posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
� posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany,
� prawdopodobna liczba godzin w roku 756 
c) Logopedów i neurologopedów, którzy: 
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� posiadają dyplom ukończenia studiów na kierunku logopedia lub neurlogopedia lub dyplom
kwalifikacyjny,
� posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
� posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, 
� udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany,
� prawdopodobna liczba godzin w roku 936 
d) Pielęgniarek, które:
� posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki,
� posiadają certyfikat lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu na temat
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
� posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
udokumentowany w jakiej lub w jakich instytucjach został wypracowany,
� prawdopodobna liczba godzin w roku 384

8. Zamawiający wymaga aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się
językiem polskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312100-0 - Usługi opieki dziennej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawca którzy:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie- wykonał: co najmniej 2 usługi polegające
na świadczeniu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o łącznej ilości co
najmniej 5.000 godzin,
2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia:
- fizjoterapeuta w tym pracujący metodą Vojty – potwierdzone certyfikatem;
- psycholog, pedagog, oligofrenopedagog;
- logopeda, neurologopeda;
- pielęgniarka.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: /gops_lubicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-16
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