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do umowy- opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie schronienia poprzez przyjęcie do schroniska osób
Ośrodek
skierowanych
Miejsko
Gminny
Pomocy
Społecznej
przez
w Sędziszowie (osoby z terenu Miasta i Gminy Sędziszów) w okresie od dnia podpisania
umowy (01.2021r.) do 31.12.2021r.

Szacunkowa ilość kierowanych osób w terminie: od dnia podpisania umowy (01.2021r.) do
31.12.2021r.to: 1-4 mężczyzn,
kobieta.
Ostateczna liczba osób, którym zostanie udzielone schronienie poprzez przyjęcie do
schroniska ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia będzie uzależniona od faktycznie
skierowanych osób.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia (miejsca) w
schronisku po okazaniu skierowania wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sędziszowie (art. 48, 48a ustawy o pomocy społecznej). Schronisko zapewnia
schronienie osobom bezdomnym, Świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca
noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących
ochronę życia i zdrowiafart. 48a ust.3 ustawy o pomocy społecznej), w tym:
-zapewnienie schronienia w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy; osobom bezdomnym
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej warunkującej skorzystanie ze
schronienia.
- Schronisko winno spełniać standardy Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie minimalnych standardów nocłegowni, schronisk dla osób bezdomnych,
schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ogrzewalni (Dz.U.2018 poz.896 z
dnia 27.04.2018:.),
-Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia schronienia bezdomnym, skierowanym przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie (osoby z terenu Miasta i
Gminy Sędziszów). W związku z powyższym Wykonawca
zobowiązany do posiadania
schroniska w miejscowości oddalonej maksymalnie do 70 km od miasta Sędziszów 28-340
woj. świętokrzyskie.
Zamawiającemu zależy na tym, aby Placówka Wykonawcy znajdowała się możliwie najbliżej
miasta Sędziszów aby klienci tut. Ośrodka nie byli zmuszeni ponosić dodatkowych kosztów
związanych z komunikacją.
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki pobytu zgodne z Rozporządzeniem
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie minimalnych standardów
noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, Schronisk dla osób bezdomnych
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z usługami opiekuńczymi ogrzewalni (Dz.U.2018 poz.896 z dnia 27.04.2018r.),
Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany zapewnić każdemu skierowanemu przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie następujące warunki pobytu:
* całodzienne
wyżywienie: co najmniej 1 gorący posiłek dziennie.
liczba
osób korzystających ze schronienia w skali miesiąca wynosi średnio 2
Orientacyjna
osoby jest uzależniona od bezpośrednich potrzeb Zamawiającego.
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*Uwaga. Wykonawca zobowiązany jest w okresie ogłoszenia stanu epidemii lub stanu
zagrożenia epidemicznego do bezwzględnego stosowania przepisów obowiązujących w tym
zakresie oraz zaleceń i wytycznych właściwych organów związanych z COVID-19
(zapobieganie rozpowszechniania się choroby COVID-2019)
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