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Wrocław: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych 

oraz psychologicznych dla uczestników projektu 
Numer ogłoszenia: 5338 - 2015; data zamieszczenia: 09.01.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabiitacji i 
Opieki Paliatywnej , ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 322 06 81, faks 71 322 06 81. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.opieka.eso.wroclaw.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 
usług pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz psychologicznych dla uczestników projektu. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
świadczenie usług pielęgniarskich, fizjoterapeutycznych oraz psychologicznych dla uczestników projektu 
podzielone na 26 zadań.. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.12.00-1, 85.14.21.00-7, 85.12.12.70-6. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 26. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.04.2016. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Brak wadium. 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 1. O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w 
art. 22 ust. 1 ustawy, tj. warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) posiadania wiedzy i 
doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia - tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować: a) dla zadań od 1 
do 12 - osobami które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinach: pielęgniarstwa w opiece 
długoterminowej lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pielęgniarstwa środowiskowego lub 
pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego oraz osoby te: - posiadają minimum 3-letni staż pracy w 
zawodzie pielęgniarki, - posiadają wykształcenie kierunkowe pielęgniarskie, b) dla zadań od 13 do 
24 osobami, które: - posiadają wykształcenie średnie lub wyższe w dziedzinie fizjoterapii, - 
posiadają minimum 3-letni staż pracy w zawodzie fizjoterapeuty, c) dla zadań od 25 do 26 osobami, 
które: - posiadają wykształcenie wyższe w dziedzinie psychologii, - posiadają minimum 3-letni staż 
pracy w zawodzie psychologa, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Wykonawcy mogą wspólnie 
ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez 
osoby wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmie, że warunki udziału, o których mowa w 
ust. 1, mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak, by sumarycznie w odniesieniu do 
wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich 
w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez 
niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 5. Brak wykazania spełnienia 
któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1, skutkować będzie 

http://www.opieka.eso.wroclaw.pl/


wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego oferty za 

odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 6. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, określonych w ust. 1, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w 
oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdziale VI 
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki 
Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 7. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych 
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 
III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
6. Oferta musi zawierać: 1) Formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) 
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej SIWZ, 3) dokument, z którego wynika 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik - dokument 
pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do 
dokonania takiej czynności. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - 
pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - staż pracy w zawodzie - 5 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.opieka.eso.wroclaw.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ekumeniczna Stacja 

Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 21.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, 
Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej - siedziba ul. Wysoka 4, 53-512 Wrocław. 



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że projekt JESTEŚMY DLA WAS - Kompleksowa opieka w domu 
chorego korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG 
i funduszy norweskich.. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia: nie 

 

 


