Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026503/01 z dnia 2021-04-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.
Kluzeka 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294326
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kluzeka 6
1.5.2.) Miejscowość: Kraków
1.5.3.) Kod pocztowy: 31-222
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków
1.5.7.) Numer telefonu: 12 415 25 92
1.5.8.) Numer faksu: 12 444 70 62
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpskluzeka.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskluzeka.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Świadczenie usługi pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krakowie, ul.
Kluzeka 6
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4fd746f8-92bb-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026503/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 10:52
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000585/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi pielęgniarskiej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Krakowie
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: 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

https://miniportal.uzp.gov.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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/ oraz poczty elektronicznej: zamowienia@dpskluzeka.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
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): Informacja Administratora o przetwarzaniu danych
osobowych zamieszczona została w pkt 38 SWZ.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DA.271.001.2021
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 umowy jest świadczenie usług pielęgniarskich dla 90 mieszkańców domu
Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6 .Placówka przeznaczona jest dla 50 osób
somatycznie chorych oraz 40 osób w podeszłym wieku.2. Pielęgniarka będzie realizować
świadczenia zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w okresie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w tym z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.
U. 2019, poz. 576 ze zmianami) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez
zlecenia lekarskiego (Dz. U. 2017, poz. 497 ze zmianami).3. Usługi będące przedmiotem
niniejszej umowy mogą być świadczone przez pielęgniarki posiadające prawo do wykonania
zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz wpis do
rejestru pielęgniarek prowadzonego przez okręgową radę pielęgniarek i położnych zgodnie z art.
37 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (j.t. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1251)4. Usługa będzie świadczona we wszystkie dni tygodnia ( w tym niedziele i święta). 5.
Do zadań pielęgniarki należeć będzie świadczenie usług pielęgniarskich mieszkańcom DPS, w
zależności od ich indywidualnych potrzeb, w szczególności:a) podawanie leków różnymi
drogami bez przerwania ciągłości skóry,b) podawanie leków drogą iniekcji (np.: insulina,
antykolagulanty),c) wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych,d) pomiary
glikemii,e) realizowanie innych zleceń lekarskich (np.: opatrunki ),f) udzielanie pierwszej pomocy
w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach,g) prowadzenie dokumentacji
potwierdzającej wykonanie czynności,h) bieżące dokonywanie ogólnej oceny stanu zdrowia
mieszkańców,i) udzielanie innych świadczeń pozostających w zakresie kompetencji
pielęgniarki.6. W ramach realizacji usług, wykonawca/pielęgniarka współpracuje z:a)
personelem DPS,b) innymi świadczeniodawcami (np.: lekarzem POZ, pielęgniarką opieki
długoterminowej domowej), zgodnie z potrzebami mieszkańca / jeżeli mieszkaniec ze względu
na swój stan zdrowia wymaga takiej opieki. 7. Realizacja usługi odbywać się będzie w
godzinach 7:30-13:30 oraz 18:00-22:00 tj. łączne 10 godzin/ dobę. W uzasadnionych
przypadkach konieczności udzielenia pomocy przedlekarskiej, ilość wskazanych godzin może
ulec zmianie. 8. Wykonawca nie ponosi kosztów za korzystanie z udostępnionych przez
placówkę pomieszczeń, wszelkich urządzeń medycznych i niemedycznych (aparatury, sprzętu,
wyposażenia pomieszczeń), będących w posiadaniu Udzielającego Zamówienie, niezbędnych
do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach niniejszej umowy oraz leków, materiałów
opatrunkowych i drobnego sprzętu medycznego.9. Wykonawca jest zobowiązany do
wyposażenia pielęgniarek na czas obowiązywania umowy w następujące przyrządy:a) zestaw
przeciwwstrząsowy, zawierający produkty lecznicze określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001r.- Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020
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r. poz. 944 i 1493),b) aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów c)
stetoskopd) przenośną apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem.10. W przypadku zużycia
wyposażenia, o którym mowa w pkt.9 koszty uzupełnienia ponosi Wykonawca.11. W przypadku
nieobecności pielęgniarki Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie
Zamawiającego oraz wskazać osobę, która będzie pełniła zastępstwo. Osoba pełniąca
obowiązki podczas zastępstwa musi posiadać wymagane uprawnienia ( kwalifikacje zawodowe),
określone w pkt2 oraz pkt 3 niniejszego paragrafu. 12. Koszty zbierania , wywozu i utylizacji
odpadów medycznych powstałych w wyniku świadczenia usługi ponosi Wykonawca.
4.2.6.) Główny kod CPV: 85141200-1 - Usługi świadczone przez pielęgniarki
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31
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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty nieodrzucone oceniane będą według wzoru:(Cmin/Cb * 100%) *
100 = liczba punktówgdzie:Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;Cb – cena oferty
rozpatrywanej;100 – stały wskaźnik.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
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.
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1.Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
wykonanie/zakończenie (rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej jednej: a) usługi pielęgniarskiej polegającej na świadczeniu tej usługi o
wartości brutto w skali roku co najmniej 70.000,00 zł.W przypadku usługi , których wartość
została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na
PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usługi .UWAGA:W związku
z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi,
do realizacji których te zdolności są wymagane.”2.Dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. osobami, które
będą świadczyć usługę pielęgniarki /pielęgniarza , posiadającą prawo do wykonywania
zawoduUWAGA: Pielęgniarka / pielęgniarz powinien posiadać uprawnienia zgodne z ustawą z
dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2019, poz. 576 ze zmianami)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta ma być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty, które
wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący
załącznik nr 1 do SWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status
prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania
przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących
ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. FORMULARZ OFERTOWY musi
ponadto zawierać oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.2) Wypełniony załącznik nr 2 do SWZ, stanowiący
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące odpowiednio: a)
wykonawcy;b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz
każdego ze wspólników spółki cywilnej;c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby
których powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w punktach 20.1. i 20.2. SWZ oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, o których
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 15.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp punkty 5,
6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 15.2. SWZ). 3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby na które
wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w punktach 20.1. lub 20.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp
Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do
dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki
dowodowe potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie
osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
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Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status
prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów
ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku składania oferty
wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne
pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego
ze wspólników
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: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian umowy został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-12 09:30
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.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-11
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