
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom i mężczyznom

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003461374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 9

1.5.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324349657

1.5.8.) Numer faksu: 324740146

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

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

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym kobietom i mężczyznom

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2774e029-7200-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00011597/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-11 11:43
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008304/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 I część -Udzielenie całodobowego schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla ok. 5
bezdomnych kobiet, mężczyzn z terenu miasta Jastrzębie - Zdrój

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.ops.jastrzebie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym 
a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl// 
2) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal/ 
3) poczty elektronicznej: sekretariat@ops.jastrzebie.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, 2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Epuap. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do FORMULARZA: złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz formularza
do komunikacji. 3.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz
zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. z pozycji
https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca posiada dostęp do FORMULARZA: złożenia, zmiany
wycofania oferty lub wniosku oraz FORMULARZA do Komunikacji. 4.Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz Regulaminie ePUAP. 5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
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150MB. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. (zalecany.pdf). Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.Wymagania techniczne związane z minimum sprzętowym i programowym:
1)Urządzenia teleinformatyczne z dostępem do sieci Internet z systemem operacyjnym: Windows,
MacOS lub Linux – z aktualnym wsparciem producenta
2)przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome - w
najnowszej dostępnej wersji 3)założony profil zaufany w systemie ePUAP ( rekomendowany
dodatkowy profil firmowy) 4) podpis elektroniczny a)certyfikat podpisu kwalifikowanego, (dopuszczalne
formaty podpisów: PaDES – format.pdf, XaDES –pozostałe formaty), b)profil zaufany c)e-dowód .
UWAGA – oferta złożona za pośrednictwem miniPortalu powinna zostać opatrzona właściwym
podpisem elektronicznym. Podpis elektroniczny musi zostać złożony bezpośrednio na pliku z ofertą
wykonawcy lub na „paczce” dokumentów elektronicznych zawierających ofertę wykonawcy. Opatrzenie
właściwym podpisem oferty (lub paczki) następuje przed czynnością jej zaszyfrowania. 7.Za datę
przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków
dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 8. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia, korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 9.Dane
postępowania można wyszukać wg ID postępowania lub numerem Ogłoszenia BZP na Liście
wszystkich postępowań klikając wcześniej opcje” Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania na miniPortalu. 10.W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawcy
powinni posługiwać się numerem Ogłoszenia BZP , ID postępowania. 11.Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt. II (Ochrona Danych Osobowych) SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z pkt. II (Ochrona Danych Osobowych) SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.260.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 333460,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 97310,00
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PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „ Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi
bezdomnym kobietom i mężczyznom”
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
5. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 
6. Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest: 
Świadczenie usług: „ Udzielenie schronienia wraz z usługami opiekuńczymi bezdomnym
kobietom i mężczyznom”
6.1 Szacunkowa ilość osobodni w okresie od 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2022 r. wynosi: 1148.
6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany (w tym zmniejszenia i/lub zwiększenia) ilości
osobodni, o których mowa w ust.1.2 w następujących przypadkach:
1) Wskazane liczby osobodni są zakresem szacunkowym. Rzeczywista ilość osobodni będzie
wynikała z aktualnych potrzeb Zamawiającego i wynikać będzie ze skierowań przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiającego
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia łącznego wymiaru osobodni – w ramach
kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też
podane dane ilościowe nie są wiążące dla Zamawiającego. Dla Wykonawcy natomiast wiążące
są kwoty ceny jednostkowej.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia w czasie trwania umowy Wykonawcy, z
którym zostanie zawarta umowa na świadczenie w/w usług, wybranego w ramach niniejszego
postępowania, zamówienia (zamówień), które będzie polegało na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówienia jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W takim
przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować będzie w drodze zmiany umowy,
przy czym cena za jeden osobodzień spędzony w schronisku osoby bezdomnej nie będzie
wyższa niż wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na podstawie złożonej oferty.
4) Zamawiający gwarantuje, że minimalna liczba osobodni wyniesie 183 wymiaru osobodni, o
którym mowa w ust. 1.

7. Zakres realizowanych na rzecz bezdomnych celów obejmuje:

7.1 udzielenie osobom bezdomnym które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie
wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład
opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy całodobowego schronienia z
usługami opiekuńczymi.
7.2 zapewnienie osobom bezdomnym, o których mowa w pkt 7.1 trzech posiłków dziennie w tym
jednego gorącego,
7.3 udzielenie schronienia osobom bezdomnym, o którym mowa wyżej wraz z usługami
opiekuńczymi oraz usługami ukierunkowanymi na wzmacnianie aktywności społecznej, w miarę
możliwości wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej,
7.4 świadczenie w schronisku dla bezdomnych, o których mowa w pkt 7.1 doraźnego
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specjalistycznego poradnictwa, w tym w szczególności psychologicznego i prawnego.

7.5 Przyjmowanie osób bezdomnych do schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi
prowadzonego przez Wykonawcę odbywać się będzie całodobowo.

7.6. Przyjęcie przez wykonawcę osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych w
wykonaniu zamówienia może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne skierowanie tej osoby przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu -Zdroju.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55270000-3 - Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie
i miejsca noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-02-01 do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia w czasie trwania umowy
Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie w/w usług, wybranego w ramach
niniejszego postępowania, zamówienia (zamówień), które będzie polegało na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówienia jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W takim
przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować będzie w drodze zmiany umowy, przy
czym cena za jeden osobodzień spędzony w schronisku osoby bezdomnej nie będzie wyższa niż
wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na podstawie złożonej oferty (art. 214 ust. 1 pkt. 7)

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny 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
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
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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 zamówienia temu
Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż w
złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków 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 
a. 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 4 osobom bezdomnym, w ramach jednej
umowy. 
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.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane. Wykaz usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wg.
załącznika nr 2 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
• Załącznik nr 1 Formularz oferty 
• Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej (składane na wezwane Zamawiającego)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
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 X ust. 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1 Zakazuje się istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.
2 Dopuszcza się dokonywanie zmian treści niniejszej umowy w podanym niżej zakresie:
1) w zakresie podwykonawców, wykazanych na etapie złożonej oferty lub, których konieczność
ujawnienia wynikła na etapie realizacji zamówienia, którym Wykonawca powierzył lub ma zamiar
powierzyć wykonanie części zamówienia
2) W przypadku zmiany wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących
przedmiotu umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Zamawiający będzie
zobowiązany do uiszczania zgodnie z niniejszą umową cen brutto z tytułu prawidłowego
wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę uwzględniających nowe, aktualnie obowiązujące
wysokości stawek podatku VAT zgodnie z fakturami wystawionymi przez Wykonawcę. 
3) W zakresie zmiany placówki (adresu schroniska), pod warunkiem, że odległość schroniska od
siedziby Zamawiającego będzie znajdować się w tym samym przedziale odległości, co
schronisko wskazane w ofercie.
4) Warunkiem dokonania w/w zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z opisem
i uzasadnieniem proponowanej zmiany za wyjątkiem, o którym mowa w § 1 ust. 5 niniejszej
umowy. 
3. Zmiana postanowień zawartej umowy dokonywana będzie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4.W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii oraz możliwości przekształcenia
tego stanu w stan zagrożenia epidemicznego strony ustalają dodatkowo – na czas
występowania tegoż stanu/stanów:
a)Zamawiający stosownie do sytuacji może postanowić o wstrzymaniu świadczenia przez
Wykonawcę usług opiekuńczych w całości lub w części – jeżeli sytuacja ta ma związek z
występowaniem na terenie kraju stanu epidemii/zagrożenia epidemicznego związanego z
COVID-19.
b) Zamawiający w drodze jednostronnego oświadczenia woli wyrażonego na piśmie może
postanowić o zmniejszeniu szacunkowego zakresu godzin, o którym mowa w § 1 ust.1 - a tym
samym zmniejszyć wartość umowy.
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem
„Formularza do złożenia lub wycofania oferty " dostępnego na ePUAP i udostępnionego na
miniPortalu. Sposób złożęnia oferty został opisany w instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-19 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia w czasie trwania umowy Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie w/w usług, wybranego w ramach niniejszego postępowania, zamówienia (zamówień), które będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jednak nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. W takim przypadku udzielenie dodatkowego zamówienia następować będzie w drodze zmiany umowy, przy czym cena za jeden osobodzień spędzony w schronisku osoby bezdomnej nie będzie wyższa niż wskazana w umowie zawartej z Wykonawcą na podstawie złożonej oferty (art. 214 ust. 1 pkt. 7)
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny 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 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 zamówienia temu Wykonawcy, który zaoferuje niższą cenę. Niedopuszczalne jest zaoferowanie cen wyższych niż w złożonych ofertach.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.	Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1)	Wykaz usług wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz usług stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wg. załącznika nr 2 do SWZ
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-19 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 1.	Wykonawca składa ofertę w postępowaniu, za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty " dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu. Sposób złożęnia oferty został opisany w instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-19 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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