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OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, ul.

Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952 , 

strona internetowa www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym również z autyzmem) dla klientów Ośrodka Pomocy 

Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające w roku 2014.

11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

11.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (w tym również z autyzmem), będących klientami 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy - zamówienie uzupełniające w ilości 1 160 

godzin.

11.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.00.00.00-9.

11.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -  

Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie w

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy realizuje pomoc w zakresie 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w

http://www.opsbielany.waw.pl


zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej oraz rozporządzeniu MPS w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 

września 2005 r. Usługi specjalistyczne mieszczą się w definicji usług niepriorytetowych, o 

których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie 

wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12 poz. 68). W roku 

2014 realizację usług specjalistycznych zlecono firmie Vital Plus Ewa Lechowska, wyłonionej w 

ramach przetargu nieograniczonego. Umowa na realizację usług specjalistycznych została 

zawarta w dniu 02.01.2014 r. na okres od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. W ramach umowy 

zaplanowano realizację 8 180 godzin usług, przewidziano również, co wynika z zapisów SIWZ, 

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W okresie styczeń - sierpień zrealizowano 6 

135 godzin usług, zatem do realizacji pozostaje 2 045 godzin, co jest niewystarczające w 

stosunku do występujących potrzeb. Szacuje się dodatkową potrzebę zakupu 1 160 godzin 

usług w okresie październik - grudzień 2014 r. Pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych jest jednym z istotnych elementów systemu wsparcia osób z zaburzeniami 

psychicznymi. Pomoc w ww. formie nierzadko bywa alternatywą dla pobytu w domu pomocy 

społecznej, a regularny kontakt z opiekunem realizującym pomoc usługową w znaczącym 

stopniu zapobiega sytuacjom kryzysowym związanym z nawrotami choroby jak również 

marginalizacją i izolacją społeczną. Brak wystarczającego wsparcia mógłby stanowić zagrożenie 

dla funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających z pomocy Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Z uwagi na specyfikę udzielanej pomocy zmiana realizatora usług 

wpłynęłaby negatywnie na korzystających z tej formy pomocy. Ponieważ firma Vital Plus Ewa 

Lechowska spełnia warunki niezbędne do realizacji ww. zadania, jak również gwarantuje 

ciągłość przyznanej pomocy, uzupełniające zamówienie 1 160 godzin uznaje się za uzasadnione. 

W związku z powyższym zasadnym jest rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA 

Vital Plus Ewa Lechowska, Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
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