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Jastrzębie-Zdrój, 15.12.2021r. 

AG.260.4.2021 

 

MODYFIKACJA SWZ 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Schronienie dla bezdomnych 

mężczyzn” prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych  

 
Zamawiający wprowadza korektę w SWZ, w następujący sposób: 

 

1. Było : 

 

„IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.” 
 
Jest: 
 

„IV.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7.” 
 
 

 

2. Było: 

 

„VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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  



OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU 
ul. Opolska 9 , 44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Nr telefonu kontaktowego sekretariat: 032 43 49 657,  
e-mail : sekretariat@ops.jastrzebie.pl 

 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.” 

 
Jest: 
 

 „VIII.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

3. 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. 

4. 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” 

 

3. Było:  

 

 
„XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY TYCH OFERT 

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 
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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 
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Jest: 

 

„XX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY TYCH OFERT 

2. 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 

4.) W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca 

odrzuceniu, otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą 100 pkt. 

5.) 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”. 
 

6.) 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 
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„ 

 

 

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie. 

 

 

 

 

 

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. 
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