
22.12.2016 Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 372439 - 2016 z dnia 2016-12-22 r. A

Sochaczew: :"Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w roku 2017 w okresie od 1
stycznia 2017roku do 31 grudnia2017 roku. Etap I do 30.06.2017roku"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 357664

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania współnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, krajowy numer identyfikacyjny
528106700000, ul. Aleja 600-Lecia 90, 96500 Sochaczew, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 0-46
8631481, faks 0-468631484, e:mail mops_sochaczew@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mops.sochaczew.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy).

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
:"Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie w
roku 2017 w okresie od 1 stycznia 2017roku do 31 grudnia2017 roku. Etap I do 30.06.2017roku"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy).
11.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypad ku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30
czerwca 2017roku - usługi opiekuńcze średnio około 2 100*) godzin miesięcznie *) Uwaga: Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wskazanych ilości ZAKRES USŁUG: pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, a w szczególności: 1) utrzymanie czystości w pomieszczeniach
osoby wymagającej opieki ( zmywanie naczyń, mycie okien, mycie podłóg, wynoszenie śmieci, zakup
artykułów spożywczych, hig.- sanit. i innych stosownie do potrzeb, przygotowanie posiłków z
uwzględnieniem diety w tym zapewnienie gorącego posiłku, pranie odzieży, bielizny pościelowej itp.) 2)
opiekę higieniczną, a w szczególności: mycie, kąpiel osoby wymagającej opieki, przesłanie łóżka, pomoc w
załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zaleconą przez lekarza pielęgnację, a w szczególności: zapobieganie
powstawaniu odparzeń i odleżyn, podawanie przepisanych przez lekarza leków, 3) w razie potrzeby udzielanie
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pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach nagłych i zagrażających życiu podopiecznego 4) w miarę
możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a w.szczególności: pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań. (1) Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu
zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie miasta Sochaczewa, w dni powszednie, z zastrzeżeniem,
iż w szczególnie trudnych sytuacjach zdrowotnych ustalenia wywiadu środowiskowego powinny być poparte
zaświadczeniem lekarskim, Zamawiający zleci Wykonawcy świadczenie usług opiekuńczych w niedziele i
święta.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

11.5) Główny Kod CPV: 85311100-3
Dodatkowe kody CPV: 85311200-4

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT233100.00
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O
IV.S) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
FIRMA GWARANT- TOMCZYK SpJ., , ul. Rynek 3a, 67-200 Głogów, 67-200, Głogów, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACHZ NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 233100,00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 233100,00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 233100,00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy / podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.S) Informacje dodatkowe:

IV.g) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJIBEZOGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.l) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
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IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami. .
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