
Obrowo, dnia 30.11.2022 r. 

 

 

Numer referencyjny: GOPS.341.1.1.1.22   

 

 

Zamawiający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie 

ul. Aleja Lipowa 27 

87-126 Obrowo 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 359 pkt 2 w zw. z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

ze zm.), pod nazwą: "Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze". 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

23.11.2022 r., nr ogłoszenia: 2022/BZP 00454341/01 

 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), 

wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

 

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi: 

 

Pytanie 1. 

Prosimy o podanie lokalizacji uprawnionych podopiecznych (nazwy miejscowości). 

Odpowiedź: 

Lokalizacja uprawnionych podopiecznych dotyczy całego terenu gminy Obrowo tj. :  

Brzozówka, Dobrzejewice, Dzikowo, Głogowo, Kawęczyn, Kazimierzewo, Kuźniki, Łążyn, 

Łążynek, Obory, Obrowo, Osiek nad Wisłą, Sąsieczno, Silno, Skrzypkowo, Smogorzewiec, 

Stajenczynki, Szembekowo, Zawały, Zębowo, Zębówiec. 

Pytanie 2.  

Prosimy o podanie harmonogramu godzinowego zlecanych zadań. 

Odpowiedź: 

Harmonogram godzinowy zleconych zadań będzie ustalany indywidualnie w zależności  

od potrzeb. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Brzoz%C3%B3wka_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dobrzejewice
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzikowo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ogowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaw%C4%99czyn_(powiat_toru%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierzewo_(powiat_toru%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ku%C5%BAniki_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85%C5%BCyn_(gmina_Obrowo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85%C5%BCynek_(gmina_Obrowo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obory_(powiat_toru%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrowo_(powiat_toru%C5%84ski)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiek_nad_Wis%C5%82%C4%85
https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C4%85sieczno_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Silno_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrzypkowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Smogorzewiec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stajenczynki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szembekowo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawa%C5%82y_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C4%99bowo_(wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C4%99b%C3%B3wiec


Pytanie 3.  

Prosimy o wskazanie wymaganej ilości godzin opieki w soboty, niedziele oraz święta. 

Odpowiedź: 

Usługi realizowane w soboty będą wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

 W niedziele i święta usługi nie będą wykonywane – SWZ cz. III pkt. 5 

Pytanie 4.  

Prosimy o przedstawienie procedury rozpoczęcia realizacji usług 

Odpowiedź: 

Rozpoczęciem procedury realizacji usług jest podpisanie umowy. 

Pytanie 5.  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przewiduje odbycie pierwszej wspólnej wizyty  

u uprawnionego podopiecznego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający przewiduje odbycie pierwszej wspólnej wizyty u uprawnionego 

podopiecznego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

Pytanie 6.  

Wnosimy o udostępnienie Wykonawcy w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem realizacji usługi szczegółowej listy uprawnionych podopiecznych, zawierającej 

ich dane, miejscowości, w których przebywają oraz - w przypadku podopiecznych  

z ograniczonymi zdolnościami do kontaktu z otoczeniem - nr telefonów do osób kontaktowych 

w miejscu realizacji usług. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy w terminie co najmniej 5 dni roboczych przed 

rozpoczęciem realizacji usługi szczegółową listę uprawnionych podopiecznych, zawierającą 

ich dane, miejscowości, w których przebywają oraz - w przypadku podopiecznych  

z ograniczonymi zdolnościami do kontaktu z otoczeniem - nr telefonów do osób kontaktowych 

w miejscu realizacji usług. 

Pytanie 7.  

Czy Zamawiający dopuści w okresie pierwszych 5 dni roboczych realizacji usługi (okres 

wdrożenia) możliwość realizacji ograniczonego zakresu godzinowego świadczenia usługi? 

Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia pełnego zakresu godzinowego zleconych usług  

w terminie nie później niż do 5. dnia roboczego licząc od daty rozpoczęcia świadczenia usług. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie  dopuści w okresie pierwszych 5 dni roboczych realizacji usługi (okres 

wdrożenia) możliwość realizacji ograniczonego zakresu godzinowego świadczenia usługi. 



 

Pytanie 8.  

Wnosimy o dopuszczenie w okresie pierwszych 14 dni realizacji usługi możliwości 

zatrudnienia opiekunów na umowę zlecenia oraz wprowadzenie wymogu zatrudnienia 

opiekunów na podstawie umowy o pracę dopiero po upływie ww. okresu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza w okresie pierwszych 14 dni realizacji usługi możliwości 

zatrudnienia opiekunów na umowę zlecenia oraz wprowadzenie wymogu zatrudnienia 

opiekunów na podstawie umowy o pracę dopiero po upływie ww. okresu. 

Pytanie 9.  

Zamawiający w rozdziale VI, p. 4. ppkt. d wymaga w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej 2 usługi świadczenia polegającego na 

świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych o łącznej wartości 400 000 zł brutto. 

Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści więcej niż dwie usługi o łącznej wartości nie 

mniejszej niż 400 000, 00 zł brutto na spełnienie warunków udziału w postępowaniu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w rozdziale VI, p. 4. ppkt. d wymaga w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, Wykonawca wykonał należycie co najmniej 2 usługi świadczenia polegającego na 

świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych o łącznej wartości 400 000 zł brutto, czyli 

dopuszcza więcej niż dwie usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto. 

Pytanie 10.  

Zamawiający w zapisach umowy §3 ust. 10 zawarł zapis: Zamawiający zastrzega możliwość 

ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w SWZ, przy czym 

minimalny zakres świadczenia wynosi 50%. 

Wnosimy o zmianę zapisu §3 ust. 10 projektu umowy na: Zamawiający zastrzega możliwość 

ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w SWZ, przy czym 

minimalny zakres świadczenia wynosi 80%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zmieni zapisu §3 ust. 10 projektu umowy na: Zamawiający zastrzega 

możliwość ograniczenia przedmiotu niniejszej umowy na zasadach określonych w SWZ, przy 

czym minimalny zakres świadczenia wynosi 80%.  

Ze   względu   na   specyfikę   zamówienia,   którą   cechuje   zmienność   potrzeb   z   uwagi   

na zmieniający   się   stan   zdrowia   i   sytuację   życiową   osób   wymagających   pomocy -

Świadczeniobiorców, Zamawiający  zastrzega sobie prawo do ograniczenia przedmiotu 

zamówienia, z tym, że minimalny zakres wykorzystania  szacowanej liczby godzin, wynosi 

nie mniej niż 50%. Wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie z tytułu niewykorzystanej 

liczby godzin. 

Zamawiający w stosunku do ilości godzin zastrzega możliwość: 



1) zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 

osób z autyzmem na rzecz/kosztem pozostałych specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego); 

2) zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na pozostałe specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz/kosztem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z autyzmem (w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego); 

3) zmniejszenia zapotrzebowania na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 

z autyzmem na rzecz/ kosztem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem o 

charakterze konsultacji (w przypadku pojawienia się zapotrzebowania Zamawiającego); 

4) zmniejszenia/zwiększenia zapotrzebowania na pozostałe specjalistyczne usługi 

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz/kosztem specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z autyzmem o charakterze konsultacji (w zależności 

od zapotrzebowania Zamawiającego); 

5) odpowiednio zmniejszania/zwiększania zapotrzebowania specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z autyzmem o charakterze konsultacji na rzecz/kosztem pozostałych 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z autyzmem lub pozostałych specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w zależności od zapotrzebowania 

Zamawiającego). 

 

 

 

 

                  Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

/-/ mgr Renata Kwiatkowska 
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