
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w

miejscu ich zamieszkania na rok 2022”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090077277

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Generała Józefa Hallera

1.4.2.) Miejscowość: Świecie

1.4.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.7.) Numer telefonu: 52 519 05 40

1.4.8.) Numer faksu: 52 33 15 990

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsswiecie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsswiecie.pl/ oraz
https://opsswiecie.bip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00290297/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-29 14:51

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00284284/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert
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Przed zmianą: 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została
uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów
wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Kryteria oceny ofert: 
Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, będzie dokonywana wg następujących kryteriów, z
uwzględnieniem niżej podanych wag procentowych: 
1. Najniższa cena brutto za wykonanie jednej godziny usługi – 60%;
2. Doświadczenie zawodowe osób – 40 %;

1) Cena - 60 % (60 pkt) 
Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi x 15 192 godzin
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt
Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: 

Cena najtańszej oferty 
------------------------------- x 60 
Cena oferty badanej 

2) Doświadczenie zawodowe osób – 40 % (40 pkt)
Prowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, minimum jednej usługi podobnej do
objętej przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż rok, polegającej na świadczeniu
specjalistycznych usług opiekuńczych 

a) 3 lata i powyżej – 40 pkt 
b) od 3 lat do 2 lat – 35 pkt
c) od 2 lat do 1 roku –30 pkt

Maksymalnie można otrzymać w tym kryterium 40 pkt. 

3. Wynik punktowy 

Wp = C + D 
gdzie:

Wp – wynik punktowy 
C – liczba punktów w kryterium cena, wyliczona wg wzoru z pkt 1 
D – doświadczenie Wykonawcy

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków obliczoną
wg przedstawionego powyżej wzoru (to jest wynik punktowy)

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o art. 248 ustawy Pzp.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
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7. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której
mowa w ust. 7 pkt 1, na stronie prowadzonego postępowania.

Po zmianie: 
1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia i została
uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów
wyboru oferty określonych w niniejszej specyfikacji).
2. Kryteria oceny ofert: 
Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, będzie dokonywana wg następujących kryteriów, z
uwzględnieniem niżej podanych wag procentowych: 
1. Najniższa cena brutto za wykonanie jednej godziny usługi – 60%;
2. Doświadczenie Wykonawcy – 40 %;

1) Cena - 60 % (60 pkt) 
Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi x 15 192 godzin
Oferta z najniższą ceną otrzymuje 60 pkt
Każda kolejna oferta otrzymuje odpowiednią ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru: 

Cena najtańszej oferty 
------------------------------- x 60 
Cena oferty badanej 

2) Doświadczenie Wykonawcy – 40 % (40 pkt)
Prowadzenie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy —w tym okresie, minimum jednej usługi podobnej do
objętej przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż rok, polegającej na świadczeniu
specjalistycznych usług opiekuńczych 

a) 3 lata i powyżej – 40 pkt 
b) od 3 lat do 2 lat – 35 pkt
c) od 2 lat do 1 roku –30 pkt

Maksymalnie można otrzymać w tym kryterium 40 pkt. 

3. Wynik punktowy 

Wp = C + D 
gdzie:

Wp – wynik punktowy 
C – liczba punktów w kryterium cena, wyliczona wg wzoru z pkt 1 
D – doświadczenie Wykonawcy
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Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punków obliczoną
wg przedstawionego powyżej wzoru (to jest wynik punktowy)

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o art. 248 ustawy Pzp.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą.
7. Zamawiający, niezwłocznie jednocześnie zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację, o której
mowa w ust. 7 pkt 1, na stronie prowadzonego postępowania.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą: 
Doświadczenie zawodowe osób

Po zmianie: 
Doświadczenie Wykonawcy

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
6.6. Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia

Przed zmianą: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie
do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8
do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
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potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX
dział I pkt 1 SWZ Załącznik nr 2 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XI SWZ.

Po zmianie: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać 
na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie
do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7
do SWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on 
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX
dział I pkt 1 SWZ Załącznik nr 2 do SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale XI SWZ.
Xa. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX dział I pkt 1 SWZ, składa każdy 
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
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warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
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