
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług „Opieki wytchnieniowej” – edycja 2022 dla mieszkańców gminy Rawicz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 410206891

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. Grota Roweckiego 4A

1.4.2.) Miejscowość: Rawicz

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 65 545 40 37

1.4.8.) Numer faksu: 65 545 35 06

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cusrawicz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cusrawicz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073514/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-03-02 15:53

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00067714/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4)zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia
lub na świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej), dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci (do lat 16), przez okres co najmniej 18 miesięcy. 
Dokument (referencje, rekomendacje itp.) wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi te były (lub nadal są)
wykonywane, powinien potwierdzać wykonanie usług z należytą starannością, z podaniem miejsca i okresu ich
wykonywania oraz ilości środowisk, z wyszczególnieniem ilości dzieci, objętych usługami. Zamawiający zastrzega
możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania usług bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były
wykonane. 
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b) skieruje do realizacji zamówienia, osoby spełniające warunki:
1) dla osób wykonujących czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia tj.: w charakterze opiekuna/ki, posiadają
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
- dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarki, ratownika
medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekunki środowiskowej oraz
udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom
niepełnosprawnym w tym dzieciom lub
- rehabilitanta, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego, psychologa/psychoterapeutę posiadające udokumentowane co
najmniej roczne doświadczenie zawodowe w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom niepełnosprawnym w tym dzieciom
lub
- osoby posiadające, co najmniej dwuletnie , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom
niepełnosprawnym w tym dzieciom. 
Ponadto opiekunowie/ki świadczący usługę będą zdolni do wykonywania czynności fizycznych w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 16, osobami niepełnosprawnymi z tytułu wieku, choroby i innych przyczyn, które wymagają pomocy innych
osób oraz posiadać aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
2) dla osoby wykonującej czynności nadzoru nad powierzonymi usługami tj.: pełniących funkcję koordynatora, posiadają
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie:
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie lub 
- posiada dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się tytułem pielęgniarki oraz minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy z osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do:
1) Zatrudnienia osób, z których każda musi spełniać wymogi określone w Rozdziale III pkt 2 ppkt4 SWZ.
2) Zatrudniania osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 ustawy Pzp (Rozdział I pkt 8 SWZ). 
3) Zatrudniania osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp (Rozdział I pkt 9 SWZ).

Po zmianie: 
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4)zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu usług objętych przedmiotem zamówienia
lub na świadczeniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej), dla osób niepełnosprawnych w tym dzieci (do lat 16), przez okres co najmniej 8 miesięcy. 
Dokument (referencje, rekomendacje itp.) wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługi te były (lub nadal są)
wykonywane, powinien potwierdzać wykonanie usług z należytą starannością, z podaniem miejsca i okresu ich
wykonywania oraz ilości środowisk, z wyszczególnieniem ilości dzieci, objętych usługami. Zamawiający zastrzega
możliwość weryfikacji potwierdzenia należytego wykonania usług bezpośrednio u podmiotu, na rzecz którego były
wykonane. 
b) skieruje do realizacji zamówienia, osoby spełniające warunki:
1) dla osób wykonujących czynności bezpośrednio przy realizacji zamówienia tj.: w charakterze opiekuna/ki, posiadają
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:
- dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarki, ratownika
medycznego, opiekuna w domu pomocy społecznej, opiekuna osoby starszej, opiekunki środowiskowej oraz
udokumentowane co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom
niepełnosprawnym w tym dzieciom lub
- rehabilitanta, fizjoterapeutę, terapeutę zajęciowego, psychologa/psychoterapeutę posiadające udokumentowane co
najmniej roczne doświadczenie zawodowe w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom niepełnosprawnym w tym dzieciom
lub
- osoby posiadające, co najmniej dwuletnie , udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej opieki osobom
niepełnosprawnym w tym dzieciom. 
Ponadto opiekunowie/ki świadczący usługę będą zdolni do wykonywania czynności fizycznych w zakresie opieki nad
dziećmi do lat 16, osobami niepełnosprawnymi z tytułu wieku, choroby i innych przyczyn, które wymagają pomocy innych
osób oraz posiadać aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
2) dla osoby wykonującej czynności nadzoru nad powierzonymi usługami tj.: pełniących funkcję koordynatora, posiadają
wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie:
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna lub
ukończone studia wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia,
socjologia, nauki o rodzinie lub 
- posiada dyplom zawodowy uprawniający do posługiwania się tytułem pielęgniarki oraz minimum 3 letnie doświadczenie
zawodowe w pracy z osobą niesamodzielną/niepełnosprawną w zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia.
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Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji zamówienia do:
1) Zatrudnienia osób, z których każda musi spełniać wymogi określone w Rozdziale III pkt 2 ppkt4 SWZ.
2) Zatrudniania osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 ustawy Pzp (Rozdział I pkt 8 SWZ). 
3) Zatrudniania osób, spełniających wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp (Rozdział I pkt 9 SWZ).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-03-04 10:00

Po zmianie: 
2022-03-07 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-03-04 10:15

Po zmianie: 
2022-03-07 14:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-04-02

Po zmianie: 
2022-04-05
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