
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi wspierające osoby niepełnosprawne w ramach projektu partnerskiego pn. ”Nie -Sami -
Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7551669932

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 55a

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 436 29 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: skowronek@pcpr-prudnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr-prudnik.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:

Usługi wspierające osoby niepełnosprawne w ramach projektu partnerskiego pn. ”Nie -Sami -
Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II edycja”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a74cd620-b943-11eb-911f-9ad5f74c2a25

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006460/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



1.3.1 Zajęcia/zabiegi usprawniające osoby niesamodzielne w Powiecie Prudnickim

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

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

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

2.15.) Nazwa projektu lub programu

”Nie -Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – II
edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
polskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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.pcpr-prudnik.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.pcpr-prudnik.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów wraz ze wskazaniem osób uprawnionych
do kontaktów wykonawcami.

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): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
- dotyczy wykonawcy będącego osobą fizyczną.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 277800,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

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

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Prudnickiego

4.2.5.) Wartość części: 220500,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

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:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający
dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu
wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ oraz kryteriów oceny ofert
zawartych w rozdziale XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie zawodowe fizjoterapeutów

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługi asystenckie dla 20 osób niepełnosprawnych z Powiatu Prudnickiego

4.2.5.) Wartość części: 57300,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

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:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający
dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu
wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ oraz kryteriów oceny ofert
zawartych w rozdziale XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość oferowanych godzin usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa 
1. cz. I - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który 
4.1 skieruje do realizacji zamówienia co najmniej dwie (2) osoby, posiadające: 
1) uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września
2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz.U.2019 poz. 952 t.j.)
2) minimum roczne (12 miesięczne) doświadczenie zawodowe w pracy fizjoterapeuty.
3) Niekaralność;
4) Nie figurują w Rejestrze sprawców na tle seksualnym.
oraz
4.2. Wykonawcy, którzy\y będą dysponować zapleczem min. 1 gabinetem dostosowanym do
potrzeb prowadzenia usług fizjoterapii i znajdującym się na terenie powiatu prudnickiego

1. cz. II - o udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który 
4.3 skieruje do realizacji zadania minimum jedną (1) osobę posiadającą dyplom w zawodzie
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny lub
posiadającą udokumentowane minimum roczne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej
pomocy osobom niepełnosprawnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, potwierdzającego
spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4.1
SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o ich kwalifikacjach i
doświadczeniu
Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem, tj. minimum jednym gabinetem dostosowanym do
prowadzenia usług fizjoterapii zlokalizowanym na terenie Powiatu Prudnickiego

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

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Rozdział XII SWZ: Dopuszcza się możliwość złożenia oferty przez dwa lub więcej podmiotów
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach opisanych w treści
art. 58 ustawy PZP. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia lub w sytuacji reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika do
oferty musi być dołączone pełnomocnictwo. Wraz z pełnomocnictwem winien być złożony
dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pozostałe uregulowania
zawarto w rozdziale VI i VIII SWZ.

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: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Szczegółowe uregulowania prawne dotyczące zmian umowy zawarto w załączonym do SWZ
wzorze umowy, a w szczególności w treści par. 15, tj. 1. Strony dopuszczają, poza zmianami
wskazanymi w art. 455 Ustawy, możliwość zmiany umowy bez obowiązku przeprowadzania
nowego postępowania w następujących przypadkach i zakresach:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na: przyczyny
leżące po stronie Zamawiającego oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane
przez siłę wyższą. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć lub jemu zapobiec, w szczególności takie
jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno-
gospodarczej, stan epidemii w tym w związku z COVID-19. Jeżeli wskutek okoliczności siły
wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę;
b) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i
usług i podatku akcyzowym w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości
zamówienia, którego zmiana dotyczy, odpowiednio dla zakresu i wartości usług które zostały
zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT;
c) ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia, którego wypłata
nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzeniu za pracę;
d) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1398 ze zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia Ubezpieczyciela, którego
wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub
wysokości stawek składek;
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do
wykluczenia, poprzestając wyłącznie na oświadczeniu wstępnym wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu.
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w SWZ oraz kryteriów oceny ofert zawartych w rozdziale XV SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, potwierdzającego spełnienie warunku podmiotowego udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VI ust. 4.1 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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