
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Opolska 9

1.4.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 32 4349657

1.4.8.) Numer faksu: 32 4740146

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops.jastrzebie.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00317248/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-15 14:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00309519/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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

Przed zmianą: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
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kryteriami oceny ofert:
Cena 60 pkt
Odległość schroniska (miejsca wykonania usługi) od siedziby Zamawiającego 40 pkt
Razem 100 pkt
1.) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.
2.) W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające
odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + T
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
O – ilość punktów uzyskanych w kryterium „odległość schroniska od siedziby Zamawiającego”.

3.) Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena - C
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej
maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 60 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty)
cena badanej oferty
B. Kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego – O

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia dokładny adres schroniska wraz ze wskazaniem w „km” dokładnej
odległości schroniska od siedziby Zamawiającego. UWAGA: wpisujemy tylko jedną wybraną
przez Wykonawcę placówkę.

Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego Punktacja
Do 30 km 40 pkt
Od 31 do 50 km 25 pkt
Od 51 km do 80 km 10 pkt
Od 81 km do 100 km 1 pkt

2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów OLP.
3 Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
6 Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z
zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych i
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty.
7 W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela
zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie
cen wyższych niż w złożonych ofertach.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00317248/01 z dnia 2021-12-15

2021-12-15 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Po zmianie: 
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:
Cena 60 pkt
Odległość schroniska (miejsca wykonania usługi) od siedziby Zamawiającego 40 pkt
Razem 100 pkt
1.) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca
odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt.
2.) W przypadku, gdy do postępowania złożone zostaną co najmniej dwie oferty niepodlegające
odrzuceniu, punkty przyznane danej ofercie zostaną obliczone wg poniższego wzoru:
OLP = C + O
gdzie:
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena”.
O – ilość punktów uzyskanych w kryterium „odległość schroniska od siedziby Zamawiającego”.

3.) Zasady przydzielania punktów za poszczególne kryteria są następujące:
A. Kryterium: Cena - C
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej
maksymalną ilość punktów, tj. 60 pkt.
Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru:
cena najniższa
---------------------- x 60 pkt = C (ilość punktów dla danej oferty)
cena badanej oferty
B. Kryterium: Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego – O

Wykonawca zobowiązany jest wpisać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia dokładny adres schroniska wraz ze wskazaniem w „km” dokładnej
odległości schroniska od siedziby Zamawiającego. UWAGA: wpisujemy tylko jedną wybraną
przez Wykonawcę placówkę.

Odległość schroniska od siedziby Zamawiającego Punktacja
Do 30 km 40 pkt
Od 31 do 50 km 25 pkt
Od 51 km do 80 km 10 pkt
Od 81 km do 100 km 5 pkt
Powyżej 100 km 0 pkt

2 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów OLP.
3 Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z
matematycznymi zasadami zaokrąglania.
4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5 Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
6 Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, z
zastrzeżeniem możliwości poprawy oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych i
innych omyłek polegających na niezgodności oferty z ogłoszeniem, niepowodujących istotnych
zmian w treści oferty.
7 W przypadku złożenia ofert o tej samej cenie, Zamawiający ma prawo do wezwania
wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez siebie terminie i udziela
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zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie
cen wyższych niż w złożonych ofertach.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.6. Główny kod CPV

Przed zmianą: 
Usługi opieki społecznej nieświadczone przez ośrodki pobytowe

Po zmianie: 
Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej 
Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub
wykonuje przynajmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem niniejszego zamówienia,
polegającą na zapewnieniu schronienia co najmniej 10 osobom bezdomnym, w ramach jednej
umowy.
Wykonawca składa wstępne Oświadczenie że spełnia warunek wg wzoru Załącznik nr 3 do
Formularza ofertowego,
5) maksymalnej odległości tzn. Wykonawca powinien dysponować placówką, której odległość od
siedziby Zamawiającego będzie wynosić maksymalnie 
100 km. 
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
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to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej 
Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub
wykonuje przynajmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem niniejszego zamówienia,
polegającą na zapewnieniu schronienia co najmniej 10 osobom bezdomnym, w ramach jednej
umowy.
Wykonawca składa wstępne Oświadczenie że spełnia warunek wg wzoru Załącznik nr 3 do
Formularza ofertowego,

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-20 12:00

Po zmianie: 
2021-12-21 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-20 12:30

Po zmianie: 
2021-12-21 12:30
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