
 
OPS.DO.271.2.2021                                                                                Świecie, dnia 29.11.2021 r. 

 

 

Dotyczy postępowania pod nazwą „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na rok 2022” 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP 2021/BZP 00284284/01 z dnia 

25.11.2021 r. 

 

Na podstawie art. 286 ust. 1, art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2  ustawy z 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) 

 
Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie: 
 
Po rozdziale X dodano rozdział Xa w następującym brzmieniu: 
 
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 

warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu. 

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

4. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach gdy Zamawiający określa warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 Pzp lub warunki 

dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zobowiązani są do 



 
dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy 

lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy – Załącznik nr 8 do SWZ. 

Obowiązek złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp dotyczy 

również Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.  

 

W rozdziale X POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW w punkcie 3 było: 

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. 

 

W rozdziale X POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW w punkcie 3 jest: 

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. 

 

 

W rozdziale XVI OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  
I SPOSOBU OCENY OFERT w punkcie 2 było: 

 
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.  

 

W rozdziale XVI OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT w punkcie 2 jest:  
 

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.  

 

Zamawiający zmienia treść Formularza ofertowego w następującym zakresie: 

 

W załączniku nr 1 do SWZ było: 

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu ich zamieszkania na rok 2022 – cena 1 godziny brutto …………………………………..PLN, 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

W załączniku nr 1 do SWZ jest: 

1. Cena: 



 
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  

w miejscu ich zamieszkania na rok 2022 – cena 1 godziny brutto ………………………………..PLN, 

 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Doświadczenie Wykonawcy: 

 

Lp.  
Doświadczenie Wykonawcy  

 
(zaznacz właściwe pole znakiem X) 

1. 3 lata i powyżej   

2. od 3 lat do 2 lat   

3. od 2 lat do 1 roku   

 

Zamawiający stwierdza, że zmiany te nie są istotne dla sporządzenia oferty, dlatego też nie 

zmieniono terminu składania ofert, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Terminy 

pozostają bez zmian. 

 

 

Do pisma Zamawiający załącza następujące załączniki: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,  
2. Zaktualizowany Załącznik nr 1 do SWZ. 

 

 

Kierownik OPS 

Marzena Brac 


