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Załącznik nr 1 do ogłoszenia  

Znak sprawy:   ZP/KZ.241.04.2019.ZS  
 

      

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci 

i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, w łącznym przewidywanym, szacunkowym wymiarze: 2099 

godzin w okresie od 01.01.2020-31.12.2020 roku. 

2. Za specjalistyczne usługi opiekuńcze uważa się zespół czynności mających na celu zapewnienie 

dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, 

jeżeli nie mają możliwości dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 

1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018, poz.1878 z późn.zm.). 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone klientom MOPS w Kędzierzynie-Koźlu 

uprawnionym do korzystania z tych usług na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez 

osobę upoważnioną, określającą miesięczną liczbę godzin przyznanych usług oraz odpłatność. 

4. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

psychicznymi, będących przedmiotem zamówienia winno być realizowane na podstawie: 

 art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1507 z późn.zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), 

 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018, 

poz.1878 z późn.zm.). 

5. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w przewidywanym/szacunkowym całkowitym wymiarze 2099 godzin stanowi zespół czynności 

zapewniających pomoc i terapię dla przewidywanych/szacunkowych 27 rodzin będących 

beneficjentami MOPS w Kędzierzynie- Koźlu. 

6. Liczba godzin i osób objętych usługami jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie, ponieważ nie 

można jej określić dokładnie ze względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność 

potrzeb klientów. Określona szacowana liczba godzin świadczenia usług stanowi ich maksymalną 

ilość, jest ona iloczynem podanej przez wykonawcę stawki brutto za 1 godzinę usługi oraz ilości 

osób, którym Ośrodek ma świadczyć w 2020 roku usługi specjalistyczne. Liczba ta jest zależna od 

przyznanych przez Urząd Wojewódzki środków finansowych na realizację tego zadania. 

7. Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od liczby świadczeniobiorców i ich potrzeb, w 

związku, z czym może się zmieniać w trakcie trwania umowy. 

8. W przypadku nie zagwarantowania środków na realizację przedmiotu zamówienia  

w 2020 roku, Zamawiający ma prawo do zmniejszenia liczby godzin specjalistycznych usług 

opiekuńczych. W takim przypadku Zamawiający zapłaci za godziny faktycznie zrealizowane 

a Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu. 

9. Przez 1 (jedną) godzinę usługi należy rozumieć 60 minut rzeczywistego czasu jej świadczenia na 

rzecz osoby nią objętej bez czynności poprzedzających, przygotowawczych, w tym dojazdu do 

miejsca jej wykonywania. 

10. W przypadku, gdy zajdzie konieczność zwiększenia szacowanej liczby osób i godzin Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zwiększenia tej liczby w stosunku do oszacowanej liczby usługobiorców 

oraz szacowanej liczby godzin.  

11. Jeżeli zamawiający będzie miał możliwość po zawarciu umowy z wykonawcą w okresie trwania tej 

umowy zwiększyć ilość godzin usług, a wykonawca będzie miał możliwość do świadczenia 
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większej ilości godzin usług w okresie trwania tej umowy Zamawiający pisemnie lub drogą 

elektroniczną powiadomi wykonawcę o możliwości zwiększenia ilości godzin usług oraz wskaże 

ilość godzin, jakie dodatkowo może przyznać do realizacji, wówczas strony podpisują aneks do 

zawartej umowy odpowiednio regulując warunki zwiększenia ilości godzin świadczeń.  

12. Usługi specjalistyczne będą świadczone w dni powszednie w godzinach dopołudniowych, 

popołudniowych oraz wieczornych- po uzgodnieniu z klientami (z rodzicami lub opiekunami 

prawnymi osób). 

13.  Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, gdzie uwzględni stawkę za godzinę 

wykonywania usługi oraz prognozowaną maksymalną ilość godzin usług w oparciu o posiadane 

środki finansowe. 

14. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, żeby dysponował pracownikami, którzy posiadają 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie konieczne do wykonania zamówienia 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 w sprawie 

specjalistycznych usług opiekuńczych((Dz. U. nr 189 poz. 1598 z późn. zm.), 

15. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, kadrę posiadającą 

odpowiednie wykształcenie, kwalifikacje, certyfikaty i specjalizacje oraz doświadczenie 

w zawodzie i w pracy z wyżej wymienionymi osobami, do prowadzenia co najmniej następujących 

zajęć terapeutycznych: 

-Terapia psychologiczna, 

-Terapia pedagogiczna, 

-Terapia logopedyczna, 

-Terapia Integracji Sensorycznej, 

-Terapia ręki, 

-Terapia EEG Biofeedback, 

-Trening Umiejętności Społecznych, 

-Rehabilitacja ruchowa. 

16. Zamawiający wymaga, aby usługa realizowana była przez osoby biegle posługujące się językiem 

polskim. 

17. Wykonawca będzie świadczył usługi na podstawie pisemnego zlecenia zawierającego imię 

i nazwisko każdego klienta, adres zamieszkania, datę urodzenia, ilość przyznanych miesięcznie 

godzin usług oraz zakres usług zgodny z zaleceniami lekarskim, a także okres świadczenia usług 

lub kopii decyzji administracyjnej. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy służbowej. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania odpowiedniej jakości i terminowości świadczonych 

usług. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji świadczonych usług w formie: 

a) kart realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych z podpisami klientów, potwierdzających 

czas pracy opiekunów, 

b) sprawozdań z realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych, dołączanych do comiesięcznego 

rozliczenia usług (zawierać ona powinna m.in. informację na temat oceny funkcjonowania 

społecznego klienta i realizacji działań terapeutycznych, ocenę efektów świadczonych usług). 

21. Wykonawca zobowiązany jest do rozliczania ze Zleceniodawcą na podstawie faktur, rachunków 

sporządzanych przez wykonawcę w danym miesiącu i przekazywanych do Zamawiającego nie 

później niż 3 dni po zakończeniu miesiąca, w którym zrealizowane zostały usługi. Wyjątkiem 

będzie miesiąc grudzień, w którym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury, 

rachunku do 28 grudnia. Jeżeli wyznaczonym dniem będzie dzień wolny od pracy (sobota, 

niedziela, święto) wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia faktury, rachunku w dzień roboczy 

poprzedzający dni wolne. 

22. Wykonawca na fakturze, rachunku wyszczególni ilość godzin, ilość osób, stałą stawkę, kwotę 

brutto i netto. 
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23. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur, rachunków z 14 dniowym terminem 

płatności. 

24. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody w związku z wykonywaniem 

usług. 

25. Obowiązki i prawa Zamawiającego: 

a) Zamawiający ma prawo do kontroli jakości świadczonych usług, w tym do wglądu  

w dokumentację prowadzoną przez Wykonawcę, 

b) Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy. 

 


