
SPROSTOWANIE 

zapisu treści SWiZ oraz ogłoszenia o zamówieniu na realizację  zadania pn.: Świadczenie 
usług opiekuńczych na terenie miasta i gminy Koźmin Wielkopolski w miejscu zamieszkania 
podopiecznego od poniedziałku do piątku, a w szczególnych sytuacjach od poniedziałku do 

niedzieli (także w święta) w okresie od 02 stycznia 2021  do 31 grudnia 2021 roku 

Uprzejmie informuję, że w treści ogłoszenia : 

1. wystąpił błąd w opisie przedmiotu zamówienia w przewidywanej ilości godzin 
usług opiekuńczych  

2. błędnie został nadany numer załącznika nr 9  
3. wystąpił brak załącznika o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 

W treści SWiZ i ogłoszeniu jest: 

4) Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876). Przez 
usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w 
formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem 
przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia 
wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, 
umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, 
lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik 
elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania 
prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest 
miejsce zamieszkania podopiecznego.  
 
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania 
zamówienia wyniesie około 12.000 godzin rocznie. 

  
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby 
świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie przewidzieć. 

 9.Załącznik nr 9- Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
 
10. Załącznik Nr 9 - Projekt umowy 

Powinno być: 



4) Opis przedmiotu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w rozumieniu art. 50 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1876). Przez 
usługi opiekuńcze należy rozumieć usługi dostosowane do szczególnych potrzeb 
osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy w 
formie usług opiekuńczych świadczone przez osoby z wykształceniem 
przynajmniej podstawowym, przeszkolone – ukończenie kursu PCK lub szkolenia 
wewnętrznego w zakresie opieki nad chorym w domu, sprawne intelektualnie, 
umiejące obsługiwać podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego (pralka, 
lodówka, odkurzacz, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa lub inna, czajnik 
elektryczny), posiadające umiejętności nawiązywania i utrzymywania 
prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Miejscem wykonywania usług jest 
miejsce zamieszkania podopiecznego.  
 
Szczegółowy zakres, okres oraz miejsce świadczenia usług określają decyzje 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim 
Przewidywana ilość godzin usług opiekuńczych w okresie wykonywania 
zamówienia wyniesie około 16.500 godzin rocznie. 

  
Liczba godzin może ulec zmianie w zależności od kształtowania się liczby 
świadczeniobiorców lub rzeczywistych potrzeb, a także w sytuacjach wynikających 
z  przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, których nie jest w stanie 
przewidzieć. 

9.Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
 
10. Załącznik Nr 10 - Projekt umowy 

Brakujący załącznik nr 9  - Oświadczenie o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
został dołączony. 
Niniejsze sprostowanie zostało zamieszczone na stronie internetowej http://
bip.mgops.kozminwlkp.pl w dniu 09.12.2020r. 

Za popełnione błędy przepraszamy zainteresowanych wykonawców. 

                                                                                                                            
Z poważaniem 
                                                                                                                 
p.o.Kierownika MGOPS 

                                                                                                                 
Katarzyna Cholewińska 


