
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 

Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Z TERENU GMINY MSZCZONÓW W ROKU 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MSZCZONOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00053058300028

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grójecka 45

1.5.2.) Miejscowość: Mszczonów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 468571273

1.5.8.) Numer faksu: 468572782

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cus@mszczonow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mops.mszczonow.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

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

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH
ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH 
Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Z TERENU GMINY MSZCZONÓW W ROKU 2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a7b505a1-52a6-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00307448/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 12:25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000746/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie schronienia oraz udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla
bezdomnych z terenu gminy Mszczonów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294834/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SAiK.260.7.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 244253 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z dwóch części: 
1. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Mszczonów - ok. 6
osób,

2. Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi z terenu
gminy Mszczonów - ok. 4 osoby.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujący zakres usług: 
1. Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowego schronienia osobom bezdomnym
(kobietom i mężczyznom), których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest gmina
Mszczonów (w oparciu o art. 48a ust.1 w zw. z art.101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej - Dz.U. z 2020r., poz. 1876 ze zm.) oraz potrzebującym schronienia,
których miejscem zameldowania jest gmina Mszczonów. 
2. Schronisko nie może być oddalone od gminy Mszczonów więcej niż 50 km. 
3. Łączna przewidywana liczba osób bezdomnych objętych usługą wynosi 10 osób (w tym: od 1
do 6 osób z usługą schronienia oraz od 1 do 4 osób usługa schronienia wraz ze usługami
opiekuńczymi), z tym że Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób jest obliczona na
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podstawie danych z poprzednich lat i faktyczna liczba osób bezdomnych może się nieznacznie
różnić i być ruchoma. 
4. Zamawiający zastrzega, że usługi mogą być realizowane jedynie przez podmioty prowadzące
schronisko dla osób bezdomnych wpisane przez wojewodę na listę placówek udzielających
tymczasowego schronienia. 
5. Schronisko dla osób bezdomnych winno świadczyć usługi zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych
standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni
oraz zapewnić:
a) całodobowe schronienie z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka,
kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło), 
b) przebywanie w pomieszczeniach gwarantujących poczucie bezpieczeństwa, intymności 
i poszanowania godności,
c) stały dostępu do węzłów sanitarnych z ciepłą i zimną wodą,
d) w okresie grzewczym temperaturę min. 18oC,
e) izolatki dla osób podejrzanych o choroby zakaźne, względnie stanowiących zagrożenie dla
współmieszkańców,
f) 3 posiłki, w tym jeden ciepły składający się z drugiego dania i zupy:
• porcja mięsa lub ryby - 100g – 150 g w zależności od rodzaju dania,
• porcja dodatku skrobiowego (ziemniaki, ryż kasze, makaron) – 120 g – 150 g,
• porcja surówki lub warzyw gotowanych – 120 g – 150 g,
• porcja zupy 300 ml,
• lub sycącej, gęstej zupy o pojemności nie mniejszej niż 500 (pięćset) ml podanej każdorazowo 
z pieczywem,
• Śniadanie: pieczywo – chleb/bułka (białe, razowe) – 100 gr/os., jajecznica (na maśle, jaja 2 szt.
na osobę) lub parówki gotowane (min. udział mięsa 90 %, 2 szt. na osobę) lub inne danie na
ciepło o podobnej gramaturze, masło około - 10g, nabiał ser żółty/twaróg – 25-30 g, wędlina
różna (szynka: wieprzowa, drobiowa, wędzona, kiełbasa) – 30-35 g, warzywa (sałata zielona,
ogórek, pomidor, papryka, itp.) – 50 gr/os., herbata – torebka herbaty ekspresowej plus cukier
20 g. 
• Kolacja: pieczywo – chleb/bułka (białe, razowe) – 100 gr/os, masło około - 10g, ser
żółty/twaróg/dżem – 25-30 g, wędlina różna (szynka: wieprzowa, drobiowa, wędzona, kiełbasa)
– 30-35 g, warzywa (sałata zielona, ogórek, pomidor, papryka, itp.) – 50 gr/os., herbata –
torebka herbaty ekspresowej plus cukier 20 g.
g) podstawowe środki czystości i higieny osobistej w ilości umożliwiającej utrzymywanie
czystości,
h) umożliwienie wymiany odzieży (ubranie i obuwie odpowiednie do pory roku) lub zapewnienie
dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany,
i) podstawowe lekarstwa dostępne bez recepty i środki opatrunkowe, 
j) dostęp do lekarza pierwszego kontaktu oraz opieki medycznej w poradniach specjalistycznych,
k) odpowiedniego wsparcia i pomocy osobom tego wymagającym, w szczególności z powodu
wieku, niepełnosprawności, długotrwałej choroby,
l) pomoc w sprawach formalno-prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja 
w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, ustalenie stopnia
niepełnosprawności itp. - zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,
m) prowadzenie pracy socjalnej szczególnie dla osób, które podpisały kontrakt socjalny -
opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności,
n) pomoc w terapii uzależnień,
o) osobom tego wymagającym, częściowej pomocy przy codziennych czynnościach – pomoc
przy spożywaniu posiłków, przesłaniu łóżka, podawanie zaleconych przez lekarza leków, pomoc
przy ubieraniu, pomoc przy czynnościach higienicznych (mycie, pomoc przy toalecie, kąpiel), 
p) zapewnić usług opiekuńczych osobom, którym taka pomoc została przyznana właściwą
decyzją administracyjną,
q) zapewnienie miejsca dla osób wymagających usług opiekuńczych w wydzielonych
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pomieszczeniach lub w pokojach mieszkalnych jeśli łóżka są oddzielone zasłoną,
r) podejmowanie innych niezbędnych czynności wynikających z rozeznanych potrzeb.
s) objęcie wsparciem psychologicznym oraz pracą socjalną, motywowanie w przypadku
występowania problemu uzależnień do podjęcia terapii odwykowej oraz wsparcia terapeuty
uzależnień, realizowanie planu wyjścia z bezdomności, motywowanie do podejmowania
wszelkiej aktywności zawodowej, jak równie uczestnictwa w różnego rodzaju kursach,
szkoleniach i innych formach aktywności społecznej i zawodowej, a także wsparcia
psychologicznego,
t) pomoc w uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej oraz umożliwienie kontaktów z Powiatowym
Urzędem Pracy.
Przyjęcie osoby bezdomnej do schroniska będzie następowało po wcześniejszym ustaleniu
terminu, 
na podstawie imiennego skierowania wystawionego przez Centrum Usług Społecznych 
w Mszczonowie.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie
sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85311000-2 - Usługi opieki społecznej obejmujące miejsca noclegowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający uznał ofertę złożoną przez:
Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie – Osada Oryszew
– Osada 10, 96-317 Guzów
jako nieważną na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień
Publicznych, gdyż ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający wyraźnie wskazał w Specyfikacji Warunków
Zamówienia w rozdz. XIV. 
Opis sposobu przygotowania ofert oraz wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń
i dokumentów punkt 4, że ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
Oferent Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Oryszewie – Osada
Oryszew – Osada 10, 96-317 Guzów, nie zastosował się do zapisów ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia, zatem Zamawiający uznał ofertę za
nieważną.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
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