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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)  zał. Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie” 

Projekt „Aktywni Zawodowo i Społecznie” realizowany jest zgodnie z umową z dnia 29.03.2019r. o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie, zwany dalej projektem. Nr umowy o dofinansowanie projektu RPLU.11.01.00-06-0015/18-00.

Cel projektu: Celem głównym projektu są zwiększone szanse 80 osób (36K i 44M) z niepełnosprawnościami oraz 30 kobiet doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami z terenu powiatu puławskiego na równy dostęp do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz na rynku pracy poprzez realizację usług aktywnej integracji społecznej, zdrowotnej i zawodowej w okresie od 1.03.2019 r. do 31.12.2021 r. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio wpisują się w cel Działania 11.1, którym jest m. in. zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym w regionie. Planowane działania projektowe ukierunkowane są na osiągnięcie ww. pożądanego stanu docelowego realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i zdrowotnym adekwatnych do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grupy docelowej.
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym- zabiegi usprawniające ruchowo w ramach projektu „Aktywni Zawodowo i Społecznie”.
Zabiegi usprawniające ruchowo będą miały na celu wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Zabiegi będą realizowane na podstawie zaleceń lekarza na terenie Puław w okresie do dnia 15.12.2020r. zgodnie z zasadami określonymi w Ogłoszeniu. 30 uczestników projektu skorzysta z wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji i weźmie udział w (1) zabiegach fizjoterapeutycznych tj. zabiegach: fizjoterapeutycznych i fizykoterapeutycznych, zwanych dalej  zabiegami fizjoterapeutycznymi (2) zabiegach rehabilitacyjnych tj. zabiegach: rehabilitacyjnych, kinezyterapeutycznych, masażach, hydroterapii, zwanych dalej zabiegami rehabilitacyjnymi (zależnie od wskazań lekarskich); zabiegi prowadzone będą przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Zabiegi indywidualne, każdy uczestnik projektu weźmie udział w 2 rodzajach zabiegów tj. zgodnie z powyższą definicją: zabiegach fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych, po 10 z każdego rodzaju, razem 20 zabiegów dla każdego uczestnika (30 uczestników x 20 zabiegów).
Wizyta u lekarza specjalisty rehabilitacji w celu skierowania na odpowiednie zabiegi -30 sztuk (dla wszystkich przewidzianych zabiegów). Przeprowadzenie wywiadu (badania), którego celem jest dobór zabiegów dla każdego uczestnika projektu. Przeprowadzenie wywiadu, zapoznanie się z dokumentacją medyczną określającą rodzaj schorzenia uczestnika projektu oraz dobór i przeprowadzenie zabiegów.
Zabiegi fizjoterapeutyczne prowadzone zgodnie z zaleceniem lekarza po przeprowadzeniu badań specjalistycznych dla 30 osób niepełnosprawnych (30 os .x 10 zab. = 300 zabiegów).
Zabiegi rehabilitacyjne dla 30 osób niepełnosprawnych (30 os .x 10 zab. = 300 zabiegów)
Etap I - Wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji
Etap II - Udział w zabiegach fizjoterapeutycznych
Etap III - Udział w zabiegach rehabilitacyjnych

1.2 Miejsce realizacji zamówienia: Puławy. Usługi na rzecz uczestników projektu (wizyta, zabiegi fizjoterapeutyczne i rehabilitacyjne zwane dalej wspólnie zabiegami) będą odbywać się w odległości maksymalnie 5 km zgodnie ze wskazaniami Google Maps po ustawieniu trybu pieszego od siedziby Zamawiającego (Al. Królewska 3, Puławy) zgodnie z ofertą Wykonawcy. Wykonawca  w formularzu oferty określa konkretną lokalizację (lokalizacje) realizacji zamówienia. Świadczenie zabiegów w gabinetach (pomieszczeniach przystosowanych) na parterze lub w budynkach posiadających windę do wykorzystania przez uczestników projektu. Zabiegi będą odbywały się w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Puławy, wyposażonym zgodnie z wymaganymi standardami i zakresem przedmiotu zamówienia tj. posiadającym możliwość wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych wskazanych w punkcie 1.1. Organizacja miejsca realizacji zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zabiegi będą się odbywać od poniedziałku do soboty. Godziny i terminy zabiegów będą uzgadniane z uczestnikami projektu.

2. Pozostałe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (należy skalkulować w pozycji (pozycjach) określonych w formularzu ofertowym): 
	zorganizowanie i przeprowadzenie  indywidualnych zabiegów oraz zapewnienie odpowiedniej ilości osób w stosunku do czasu realizacji zamówienia, posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami oraz gwarantujących prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, zatrudnionych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi prawa pracy,
	zapewnienia infrastruktury, narzędzi oraz materiałów niezbędnych do prowadzenia wizyt oraz dla każdego zabiegu (np. preparaty medyczne, gazy, maść, żele itp.),
	oznaczenie pomieszczeń, w których odbywać się będą zabiegi poprzez umieszczenie materiałów informacyjnych według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem zabiegów (np. plakat) oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej z realizowanego zamówienia,
	umożliwienie pracownikom Zamawiającego przeprowadzenie kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu zamówienia oraz poddanie się ewentualnej kontroli Instytucji Pośredniczącej (Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie), a także udzielanie stosownych wyjaśnień w obszarze związanym z przedmiotem zamówienia, na każde jej żądanie, w tym złożenie wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, w tym także prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów finansowych,
	rzetelnej, efektywnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu umowy, 
	ponoszenia odpowiedzialności za właściwy przebieg realizacji usługi, w tym uwzględnienie we wszystkich działaniach objętych zamówieniem potrzeb uczestników będących osobami z niepełnosprawnościami,
	pozostawania w okresie realizacji przedmiotu zamówienia w pełnej dyspozycyjności Zamawiającego
	informowania uczestników projektu, tj. odbiorców zamówienia o współfinansowaniu oraz realizacji projektu Aktywni zawodowo i społecznie” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
	realizacja zamówienia zgodnie z przepisami i wytycznymi (np. sanitarnymi) obowiązującymi w czasie wykonywania umowy (poszczególnych elementów zamówienia w danym momencie wykonywania umowy), w szczególności zapewnienie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji umowy, w tym uwzględnienie wymagań związanych z bezpieczeństwem sanitarnym, epidemicznym (np. w zakresie Covid-19),

 
	 niezwłocznego informowania Zamawiającego i przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym uczestniku projektu, który nie zgłosił się na wizytę lekarską lub opuszcza zabiegi,
	Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres realizacji usługi do prowadzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji związanej z wykonaniem usługi w zakresie zgodnym z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
	W terminie 3 dni od dnia podpisaniu umowy, nie później niż 6 dni przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program merytoryczny  wraz z harmonogramem realizacji zamówienia zawierający szczegółowy sposób realizacji zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Ogłoszeniu i SOPZ. Forma programu merytorycznego wraz z harmonogramem realizacji zamówienia zostanie ustalona z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie. W przypadku braku zatwierdzenia programu w terminie 5 dni od otrzymania go przez Zamawiającego, ze względu na niezgodność z SOPZ Wykonawca składa, w terminie 3 dni od otrzymania uwag Zamawiającego, poprawiony program. Zamawiający zatwierdza w terminie 3 dni od jego otrzymania poprawiony program zgodny z SOPZ. Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną z Wykonawcą.
	W terminie do 2 dni od dnia upływu terminu realizacji zamówienia Wykonawca przekaże (Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną z Wykonawcą) sprawozdanie merytoryczne z realizacji zamówienia w zakresie określonym SOPZ i umową wraz z wymaganymi dokumentami a w szczególności dotyczącymi wydatków związanych z realizacją usługi (faktyczna ilość zrealizowanych wizyt oraz wykonanych zabiegów fizjoterapeutycznych i zabiegów rehabilitacyjnych z uwzględnieniem ich maksymalnej ilości przewidzianej dla jednego uczestnika projektu) w rozbiciu na każdego uczestnika. Ponadto Wykonawca udokumentuje własną pracę listami obecności potwierdzającymi wykonywanie usługi, prowadzenia kart zabiegów oraz sporządzania protokołów wskazujących prawidłowe wykonanie zamówienia lub innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację zamówienia. Wykonawca w ramach zabiegów zobowiązuje się do prowadzenia pełnej dokumentacji z przebiegu zabiegów, obejmującej zwłaszcza:

	potwierdzenie odbycia wizyty u lekarza specjalisty rehabilitacji
	program zabiegów;
	prowadzenie kart potwierdzających przeprowadzonych zabiegów (wymiar godzin i rodzaj zabiegów) dla każdego uczestnika oddzielnie;
	płyta CD/DVD z dokumentacją (w tym zdjęciową) z przeprowadzonych zabiegów.

Powyższe dokumenty oryginał (lub w braku takiej możliwości wynikającego z obowiązujących przepisów lub procedur kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem)Wykonawca przekaże Zamawiającemu w celu potwierdzenia przeprowadzenia badania i zabiegów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją zamówienia, w tym dokumentów finansowych. Wszystkie dokumenty sporządzane przez Wykonawcę będą opatrzone znakiem Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich, barwami Rzeczpospolitej Polskiej (tylko w wersji pełnokolorowej) oraz oficjalnym logo promocyjnym województwa lubelskiego (w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i właściwymi wytycznymi). Zamawiający zatwierdzi sprawozdanie lub wezwie do uzupełnienia w terminie 5 dni od dnia otrzymania. Wykonawca uzupełni sprawozdanie w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia (w przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w wykonaniu przedmiotu umowy- wskazane są one w protokole odbioru zgodnie z umową).
14) Rozliczenie i zapłata za wykonane zamówienia nastąpi zgodnie z § 4 ust.2 umowy. Zamawiający określa minimalną wartość realizacji zamówienia w wysokości 50 % ceny oferty. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wszystkich usług (np. mniej zabiegów) określonych w zamówieniu (formularzu cenowym) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

