
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Błonie oraz świadczenie
usług schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Błonie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁONIU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010500887

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wyszyńskiego 13

1.4.2.) Miejscowość: Błonie

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops-blonie@tenders.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsblonie.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00314163/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 12:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00306301/01

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:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą: 
Zapewnienie usług schronienia dla osób bezdomnych i osób starszych w sytuacjach
kryzysowych z terenu gm. Błonie (kobiet i mężczyzn) – udzielenie schronienia następuje przez
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przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych.

Po zmianie: 
Zapewnienie usług schronienia dla osób bezdomnych i osób starszych w sytuacjach
kryzysowych z terenu gm. Błonie (kobiet i mężczyzn) – udzielenie schronienia następuje przez
przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą: 
Zapewnienie usług schronienia dla osób bezdomnych i osób starszych w sytuacjach
kryzysowych z terenu gm. Błonie (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi – udzielenie
schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Po zmianie: 
Zapewnienie usług schronienia dla osób bezdomnych i osób starszych w sytuacjach
kryzysowych z terenu gm. Błonie (kobiet i mężczyzn) z usługami opiekuńczymi – udzielenie
schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w
zakresie:
dot. części 1:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz będzie ujęty w rejestrze
miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym,
prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1876 ze zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co
najmniej 1 usługę polegającą na udzieleniu schronienia poprzez prowadzenie schroniska dla
osób bezdomnych o wartości co najmniej 130 000,00 zł.
dot. części 2:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz będzie ujęty w rejestrze
miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym,
prowadzonym przez Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1876 ze zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co
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najmniej 1 usługę polegającą na zapewnieniu schronienia w noclegowni, schronisku dla osób
bezdomnych z usługami opiekuńczymi na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł.

Po zmianie: 
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w
zakresie:
dot. części 1:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz będzie ujęty w rejestrze
miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym,
prowadzonym przez właściwego wojewodę, na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1876 ze zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co
najmniej 1 usługę polegającą na udzieleniu schronienia poprzez prowadzenie schroniska dla
osób bezdomnych o wartości co najmniej 60 000,00 zł.
dot. części 2:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do
prowadzenia działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym oraz będzie ujęty w rejestrze
miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym,
prowadzonym przez właściwego wojewodę, na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1876 ze zm.);
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie co
najmniej 1 usługę polegającą na zapewnieniu schronienia w schronisku dla osób bezdomnych z
usługami opiekuńczymi na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
dot. wszystkich części:
1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
pomocy osobom bezdomnym oraz potwierdzenie ujęcia Wykonawcy w rejestrze miejsc, w
których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, prowadzonym przez
Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej,
2) wykaz usług wykonanych 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, wraz z załączonymi dowodami
potwierdzającymi, że usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o którym mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane – załącznik nr 4a do
SWZ;

Po zmianie: 
dot. wszystkich części:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00314163/01 z dnia 2021-12-14

2021-12-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



1) dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
pomocy osobom bezdomnym oraz potwierdzenie ujęcia Wykonawcy w rejestrze miejsc, w
których gminy udzielają tymczasowego schronienia osobom bezdomnym, prowadzonym przez
właściwego wojewodę, na podstawie art. 48a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej,
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, 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 lub są wykonywane, wraz z załączonymi dowodami
potwierdzającymi, że usługi wskazane w wykazie wykonanych usług zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o którym mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane , a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 4a/4b do SWZ;

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00314163/01 z dnia 2021-12-14

2021-12-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Błonie oraz świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych wraz z usługami opiekuńczymi z terenu gminy Błonie
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁONIU
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010500887
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Wyszyńskiego 13
	1.4.2.) Miejscowość: Błonie
	1.4.3.) Kod pocztowy: 05-870
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops-blonie@tenders.com.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsblonie.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00314163/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-14 12:32

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00306301/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



