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- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Warszawa: Usługi opieki społecznej dla osób starszych
2018/S 027-059548
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Dewajtis 5
Warszawa
01-815
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych UKSW
E-mail: e.wyciechowska@uksw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uksw.edu.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.dzp.uksw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na
następujący adres:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskego w Warszawie, Sekretariat Rektora
(pokój nr 438)
ul. Dewajtis 5
Warszawa
01-815
Polska
Osoba do kontaktów: Ewelina Wyciechowska
E-mail: e.wyciechowska@uksw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzp.uksw.edu.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
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II.1.1) Nazwa:
Przygotowanie, organizacja oraz świadczenie usług asystenckich i opiekuńczych
(AiO) w tym teleopieki na potrzeby projektu: Profesjonalizacja usług asystenckich i
opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (...)
Numer referencyjny: DZP.371.02.2018
II.1.2) Główny kod CPV
85311100
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, organizacja oraz świadczenie
usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki, na potrzeby Projektu
„Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych –
nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla
rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych
świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego (nr. Projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00).
2. Szczegółowy OPZ Zamawiający zawarł w Załączniku nr 1 do SIWZ.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część I – realizowana będzie na terenie województwa śląskiego
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
85311200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy terenu województwa śląskiego: 6 gmin.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamówienie składa się z trzech następujących po sobie faz:
1) rekrutacja i przygotowanie opiekunów/opiekunek do świadczenia usług AiO, w
tym do odbycia przez nich specjalistycznego kursu (szkolenia) organizowanego w
ramach Projektu,
2) przygotowanie i organizacja testowego wdrożenia standardów świadczenia
usług AiO dla osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w gminach
uczestniczących w Projekcie,
3) testowe wdrożenie wypracowanych standardów przez świadczenie usług AiO na
rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu ich
zamieszkania.
2. Usługi AiO zgodnie z zapisami OPZ realizowane muszą być przez podmioty
świadczące usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SIWZ.
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/04/2019
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR. 02.08.00-00-0018/17-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
CZĘŚĆ II - realizowana będzie na terenie województwa podkarpackiego
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
85311200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy terenu województwa podkarpackiego: 5 gmin.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamówienie składa się z trzech następujących po sobie faz:
1) rekrutacja i przygotowanie opiekunów/opiekunek do świadczenia usług AiO, w
tym do odbycia przez nich specjalistycznego kursu (szkolenia) organizowanego w
ramach Projektu,
2) przygotowanie i organizacja testowego wdrożenia standardów świadczenia
usług AiO dla osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w gminach
uczestniczących w Projekcie,
3) testowe wdrożenie wypracowanych standardów przez świadczenie usług AiO na
rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu ich
zamieszkania.
2. Usługi AiO zgodnie z zapisami OPZ realizowane muszą być przez podmioty
świadczące usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SIWZ.
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/04/2019
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR. 02.08.00-00-0018/17-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa:
Część III – realizowana będzie na terenie województwa wielkopolskiego
Część nr: 3
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
85311200
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gminy terenu województwa wielkopolskiego: 5 gmin.
II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zamówienie składa się z trzech następujących po sobie faz:
1) rekrutacja i przygotowanie opiekunów/opiekunek do świadczenia usług AiO, w
tym do odbycia przez nich specjalistycznego kursu (szkolenia) organizowanego w
ramach Projektu,
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2) przygotowanie i organizacja testowego wdrożenia standardów świadczenia
usług AiO dla osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w gminach
uczestniczących w Projekcie,
3) testowe wdrożenie wypracowanych standardów przez świadczenie usług AiO na
rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu ich
zamieszkania.
2. Usługi AiO zgodnie z zapisami OPZ realizowane muszą być przez podmioty
świadczące usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych.
3. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki nr 1 do SIWZ.
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 30/04/2019
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POWR. 02.08.00-00-0018/17-00
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
(warunek różny dla każdej Części), sytuacji ekonomicznej lub zawodowej (warunek
różny dla każdej Części), zdolności technicznej lub zawodowej (warunek różny dla
każdej Części). Na potwierdzenie spełniania powyższych warunków, Zamawiający
będzie wymagał złożenia stosownych oświadczeń i dokumentów wymienionych w
pkt. VII SIWZ.
II. Kryteria oceny ofert:
1) cena – 50%,
2) szczegółowa koncepcja realizacji zamówienia – 50%.
III. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
1) do Części I: 35.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści pięć tysięcy),
2) do Części II: 30.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy),
3) do Części III: 34.000,00 PLN (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące).
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy Zamawiający określił z Załączniku nr 2 do SIWZ
(odpowiednio do każdej Części), zamieszczonej na stronie internetowej.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10)Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11)Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III,
rozdziału 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" ustawy z
dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze
zm.), zgodnie z art. 138g – 138s, o wartości powyżej 750 000 EUR.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin
wyrażenia zainteresowania udziałem
Data: 21/02/2018
Czas lokalny: 09:30
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/02/2018
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