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Ogłoszenie

Numer

2022-3644-89798

Id

89798

Powstaje w kontekście projektu

RPMP.09.02.02-12-0465/19 - Dom Seniora Św. Eliasza

Tytuł

Dom Seniora Św. Eliasza

Warunki zmiany umowy

1.�Nieważna jest zmiana postanowień Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu zachodziłaby konieczność zmiany treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Przyjmującego zamówienie, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności w przypadku zmiany stawki 
za 1 godzinę zegarową świadczenia usługi, ustalonej w wysokości równej minimalnej stawce godzinowej 
określonej w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, do wysokości 
nowej stawki minimalnej w przypadku zmiany tego rozporządzenia. 
2.�Wszelkie zmiany powyższej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-01-25
1. Warunki zapytania
2. Zał. 1 formularz ofertowy
3. umowa

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2022-01-25

Data ostatniej zmiany

2022-01-25

Termin składania ofert

2022-02-02

Planowany termin podpisania umowy

2022-02
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
Skarbowa 4
31-121 Kraków
NIP: 6762083306

Osoby do kontaktu

Grażyna  Jędrychowska-Pacura
tel.: 12 68 76 370
e-mail: organizacja@dietl.krakow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

świadczenie usług fizjoterapii 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Usługa

Podkategoria

Usługi inne

Opis

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: świadczenie usług fizjoterapii na rzecz 
uczestników projektu Dom Seniora Św. Eliasza.
2. Kod CPV: 85142100-7 Usługi fizjoterapii.
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Przedmiotem konkursu jest udzielenie przez Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie zwanym 
dalej Udzielającym zamówienie lub Szpitalem zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
polegających na wykonywaniu świadczeń fizjoterapeutycznych przez osoby wykonujące zawód 
fizjoterapeuty.
3. Opis przedmiotu zamówienia: 
Zamówienie obejmuje świadczenie usług fizjoterapeutycznych na rzecz uczestników Domu Seniora 
Św. Eliasza (osoby 60+) w wymiarze 160 godzin miesięcznie w terminie niezwłocznie po wyborze 
oferty najkorzystniejszej do 30 czerwca 2023 roku, od poniedziałku do piątku (w dni robocze), w 
godzinach od 8.00 do 16.00 w lokalizacji Domu Seniora Św. Eliasza, zgodnie z harmonogramem.

Do zadań fizjoterapeuty będzie należeć w szczególności:
- świadczenie usług fizjoterapii na rzecz uczestników Domu Seniora Św. Eliasza, zgodnie z potrzebami 
uczestników Domu Seniora Św. Eliasza;
- prowadzenie zajęć grupowych m. in. w ramach: gimnastyki w porannym rozruchu, nordic walking, 
stretching, technik relaksacyjnych;
- prowadzenie dokumentacji związanej ze świadczonymi usługami, a wymaganej przez instytucje 
nadzorujące realizację projektu Dom Seniora Św. Eliasza (w szczególności karty działania, dzienniki, 
sprawozdania);
- wykonania czynności będących przedmiotem zamówienia z należytą starannością;
- świadczenia usług zgodnie z harmonogramem, uzgadnianym z Zamawiającym do 20 dnia miesiąca 
poprzedzającego miesiąc świadczenia usługi (wyjątkiem jest termin ustalanie harmonogramu na 
pierwszy miesiąc świadczenia usługi tj. luty 2022 – harmonogram powinien zostać ustalony do 2 
dni roboczych od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą);
- przedkładania do ostatniego dnia roboczego miesiąca zestawienia ze zrealizowanych usług 
zawierającego liczbę wykonanych godzin fizjoterapii;
- zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientami, uzyskanych w związku z wykonywaniem 
usługi.

Zamawiający dopuszcza, aby usługa była świadczona przez kilka osób, podmiotów spełniających 
warunki udziału w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że łączna liczba godzin nie może 
przekroczyć 160 godzin w miesiącu. W związku z tym Zamawiający może wybrać większą liczbę 
ofert.

Jeżeli liczba godzin, spośród wszystkich najkorzystniejszych ofert będzie przekraczała 160 godzin 
miesięcznie, to Zamawiający proporcjonalnie odejmie liczbę godzin wszystkim oferentom,  którzy 
złożyli najkorzystniejszą ofertę tak aby łączna liczba godzin dla wszystkich oferentów nie 
przekroczyła 160 godzin miesięcznie.
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Kody CPV

85142100-7 Usługi fizjoterapii

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Podgórze

Miejscowość

Kraków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

Osoba świadcząca usługi pełniąca funkcje fizjoterapeutyczne posiadać musi :
 �uprawnienie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie Rzeczpospolitej Polski, 
 �doświadczenie – minimum 300 godzin usług fizjoterapii świadczonych na rzecz osób 60+.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. wypis z Krajowego 
Rejestru Fizjoterapeutów w zakresie dotyczącym fizjoterapeuty, który będzie wykonywał usługi 
fizjoterapeutyczne, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
Weryfikacja spełnienia opisanego wyżej warunku dokonana zostanie będzie w formule „spełnia” /” 
nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis
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Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 
Osoba świadcząca usługi fizjoterapeutyczne spełniać musi następujące warunki w zakresie 
doświadczenia: doświadczenie – minimum 300 godzin usług fizjoterapii świadczonych na rzecz osób 
60+.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o liczbie godzin usług fizjoterapii świadczonych 
przez osoby świadczące usługi fizjoterapeutyczne na rzecz osób 60+ oraz informacje nt. podmiotów, 
na rzecz których świadczone były te usługi - oświadczenie znajduje się w treści Formularza 
ofertowego – zał. 1 do zapytania ofertowego.

Weryfikacja spełnienia opisanego wyżej warunku dokonana zostanie będzie w formule „spełnia” /” 
nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

Zamawiający nie stawia wymagań

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Osoba świadcząca usługi pełniąca funkcje fizjoterapeutyczne posiadać musi :
 �uprawnienie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie Rzeczpospolitej Polski, 
 �doświadczenie – minimum 300 godzin usług fizjoterapii świadczonych na rzecz osób 60+.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do 
wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terytorium Rzeczpospolitej Polski, tj. wypis z Krajowego 
Rejestru Fizjoterapeutów w zakresie dotyczącym fizjoterapeuty, który będzie wykonywał usługi 
fizjoterapeutyczne, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej.
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Weryfikacja spełnienia opisanego wyżej warunku dokonana zostanie będzie w formule „spełnia” /” 
nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Formularz ofertowy.
2.�Kopię wypisu z Rejestru Podmiotów Leczniczych (dla wykonawców będących podmiotami 
leczniczymi) 
3.�Dane osobowe fizjoterapeuty (imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty)
4.�Kopię wypisu z Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów w zakresie dotyczącym fizjoterapeuty, który 
będzie świadczył usługi fizjoterapeutyczne.
5.�Kopię dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej przez osobę, która będzie świadczyć usługi fizjoterapeutyczne.
6.�Kopię umowy spółki cywilnej jeżeli ofertę składają wspólnicy spółki cywilnej.
7.�Oświadczenie o liczbie godzin usług fizjoterapii świadczonych na rzecz osób 60+ oraz informacji 
nt. podmiotów, na rzecz których świadczone były te usługi - oświadczenie znajduje się w treści 
Formularza ofertowego – zał. 1 do zapytania ofertowego.
8.�Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym znajdujące się w 
treści Formularza ofertowego – zał. 1 do zapytania ofertowego.
9.�Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo: 
1)�do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych 
(KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru). 
2)�dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia; 
10.�W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 
reprezentowania, zamawiający może żądać od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego 
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 
właściwego rejestru, chyba że wykonawca np. w formularzu ofertowym wskaże dane (np. REGON) 
umożliwiające dostęp do dokumentów które zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i 
ogólnodostępnych baz danych.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo lub 
osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w 
szczególności na: 
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b)�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 
nie został określony przez IZ PO, 
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku w/w powiązań znajdujące się w treści 
Formularza ofertowego – zał. 1 do zapytania ofertowego.
Weryfikacja spełnienia opisanego wyżej warunku dokonana zostanie będzie w formule „spełnia” /” 
nie spełnia” w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena oferty waga 100 %

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-01-25 - data opublikowania
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-> 2022-02-02 - termin składania ofert

-> 2022-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


