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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: www.pcpr.suchabeskidzka.pl/aktywizacja.html 

 

Sucha Beskidzka: Świadczenie usług przez rehabilitanta - 

fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników 

projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w 

Suchej Beskidzkiej 

Numer ogłoszenia: 91388 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha 

Beskidzka, woj. małopolskie, tel. 33 874 40 31, faks: 33 874 40 31. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.suchabeskidzka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przez rehabilitanta - 

fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej dla uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczna 

i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji 

stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów 

zabiegów (każdy trwający 60 minut). Jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów elektroterapii, 

masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie dokumentacji medycznej osoby 

http://www.pcpr.suchabeskidzka.pl/aktywizacja.html
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niepełnosprawnej. Wykonawca zapewni lokal oraz urządzenia i sprzęt niezbędny do prawidłowego 

wykonania usługi. Zadanie to skierowane jest do 19 osób niepełnosprawnych - uczestników 

projektu pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej 

realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.1.1 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników oraz ilości 

godzin przypadających na jednego uczestnika. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 

części.. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 

67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej 

niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie będzie mogło być udzielone w 

przypadku oszczędności- jeżeli takie wystąpią. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 16.05.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 
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 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę polegającej na wykonywaniu 

usługi rehabilitacyjnej dla jednego podmiotu zlecającego usługę o wartości nie niższej niż 

8 000,00 zł brutto. Wykazana usługa musi dotyczyć jednego realizowanego kontraktu. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie 

dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

Wartości podane w walucie innej niż złotych w dokumentach potwierdzających spełnienie 

ww. warunku, będą przeliczane na złote według średniego kursu Narodowego Banku 

Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie 

zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 

zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed opublikowaniem ogłoszenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować wyznaczoną do realizacji niniejszego zamówienia minimum 1 osobą 

z wymaganym wykształceniem (magister fizjoterapii ze specjalnością z fizjoterapii lub w 

trakcie specjalizacji) z co najmniej dwuletnim stażem pracy, w tym z uprawnieniami w 

zakresie rehabilitacji lub fizjoterapii. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie 

SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. 

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 
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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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 usługę polegającej na wykonywaniu 

usługi rehabilitacyjnej dla jednego podmiotu zlecającego usługę o wartości nie niższej niż 8 

000,00 zł brutto. Wykazana usługa musi dotyczyć jednego realizowanego kontraktu.; 

 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
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 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 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) 

1. Formularz cenowy zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 

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: 



 

Projekt pn.” Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Biuro projektu: PCPR ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka 

 

 

 1 - Cena - 95 

 2 - Doświadczenie - 5 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z 

uwzględnianiem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. przedłużenie terminu umownego, 

jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie 

można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej. Przedłużenie terminu umownego może nastąpić 

wyłącznie w formie aneksu do umowy. 3. Ze względu na charakter uczestników zamówienia (osoby 

niepełnosprawne) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie zmniejszenia lub 

zwiększenia liczby uczestników oraz ilości godzin przypadających na jednego uczestnika. 

Powyższe zmiany mogą wyniknąć z niedyspozycji czasowej bądź trwałej osoby niepełnosprawnej. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.pcpr.suchabeskidzka.pl/aktywizacja.html 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: W siedzibie 

Zamawiającego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-

200 Sucha Beskidzka pok. 13. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 25.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej 

Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka pok. 13. 

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: Projekt pn. Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w 

Suchej Beskidzkiej realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Poddziałanie 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 

2014-2020.. 

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 
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Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta - 

fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji 

stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów 

zabiegów (każdy trwający 60 minut). Jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów 

elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie dokumentacji 

medycznej osoby niepełnosprawnej. Uczestnikami świadczenia będzie 11 osób 

niepełnosprawnych. Ze względu na charakter uczestników Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca zapewnił świadczenie usługi na terenie miasta Sucha Beskidzka.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 16.05.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Doświadczenie - 5 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta - 

fizjoterapeutę w formie rehabilitacji stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług przez rehabilitanta - fizjoterapeutę w formie rehabilitacji 

stacjonarnej w wymiarze 2 cykli rehabilitacyjnych. Każdy cykl będzie zawierał 10 zestawów 

zabiegów (każdy trwający 60 minut). Jeden zestaw będzie się składał z 2 zabiegów 

elektroterapii, masażu, ćwiczeń - dobieranych indywidualnie na podstawie dokumentacji 

medycznej osoby niepełnosprawnej. Uczestnikami świadczenia będzie 8 osób 

niepełnosprawnych. Ze względu na charakter uczestników Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca zapewnił świadczenie usługi na terenie miasta Jordanów.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.25.00-4. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 16.08.2016. 

 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

o 1. Cena - 95 

o 2. Doświadczenie - 5 


