
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, świadczona przez psychologa
narodowości ukraińskiej.

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890724208

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Wałbrzyska 15

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: pcpr@pcpr.swidnica.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pcpr.swidnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, świadczona przez psychologa
narodowości ukraińskiej.

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b17c7ab-aaa8-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00096172/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-03-23 14:27

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00004691/02/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, świadczona przez psychologa
narodowości ukraińskiej.

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

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: ZP.2.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.5.) Wartość zamówienia: 24593,40  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Udzielanie pomocy i wsparcia psychologicznego dla uchodźców wojennych z Ukrainy, świadczona przez psychologa
narodowości ukraińskiej na terenie powiatu świdnickiego w wymiarze do 240 godzin zegarowych.

3.10.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

85121270-6 - Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
5 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Przesłanka zaistniałej wojny u sąsiada RP jest bez wątpienia sytuacją wyjątkową. Zamawiający w żaden sposób nie mógł
przewidzieć, że konieczne, niezbędne okażą się usługi psychologiczne ze znajomością języka ukraińskiego. Zaistniała
wyjątkowa sytuacja wymusza na Zamawiającym natychmiastowe, pilne działania związane z zabezpieczeniem usług
pomocy i wsparcia psychologicznego w języku ukraińskim. Przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym trwa
około dwóch (2) miesięcy. W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o udzieleniu zamówienia na w/w usługi w
trybie z wolnej ręki tj. w trybie art. 304 w związku z art. 305 pkt. 1 i art. 214 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 tj. ze zm.).

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
Ludmiła Leonidivna

5.1.3.) Miejscowość: Kijów

5.1.6.) Kraj: Ukraina

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Skutkiem inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 roku jest masowa ucieczka ludności
cywilnej z terenów objętych walkami. Agresja militarna Rosji spowodowała masowy napływ uchodźców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. „W ciągu minionej doby przybyło 31 tysięcy uchodźców z Ukrainy – podała Straż Graniczna w
środę 23 marca rano. Oznacza to, że od początku wojny w Ukrainie do Polski przybyło już ponad 2,175 mln osób
uciekających przed wojną. Jak podaje Straż Graniczna – to głównie kobiety i dzieci
„(https://300gospodarka.pl/news/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-liczba).
W związku z napływem uchodźców z Ukrainy zaistniała pilna potrzeba zapewnienia pomocy i wsparcia psychologicznego.
Usługi świadczone będą przez psychologa narodowości ukraińskiej. 
Zgodnie z art. 304 ustawy Pzp. (Przepisy stosowane do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki) do
udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki stosuje się przepisy działu II rozdziału 3 oddziału 8, ze zmianami
wynikającymi z niniejszego oddziału. Dyspozycja art. 305 ustawy Pzp. (Warunki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia
z wolnej ręki) stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli pkt.1) zachodzi
jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14 (…). 

Treść art. 214 ustawy Pzp. (tzw. Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki) jest następująca:
ust. 1. „Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: (…)
pkt. 5) ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on
przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla
innych trybów udzielenia zamówienia”.
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