
 
 

Kępno, dnia 29 listopada 2021 r.  
 

 

MGOPS.Ih.26.13.4.2021 

 

 

ZMIANA TREŚĆI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich 

zamieszkania” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zmienia treść Specyfikacji Warunków 

Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.  

 

W Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale IX ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

„14. Oświadczenia i dokumenty, pod rygorem nieważności należy złożyć: 

1) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania 

odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby lub  

2) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, 

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiotu 

udostępniającego zasoby.” 

2) w rozdziale IX ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Jeżeli oświadczenie lub dokument zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej  

i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. Poświadczenia dokonuje – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby. W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadczenia może dokonać 



 
 

pełnomocnik, o ile uprawnienie to wynika z udzielonego pełnomocnictwa. Poświadczenia 

zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również 

notariusz.” 

3) w rozdziale XXI ust. 2 pkt 1 wzór do obliczeń punktów otrzymuje brzmienie: 

„Liczba punków zostanie obliczona według wzoru:     

                                  cena brutto najniższej zaproponowanej oferty 

Liczba punktów = -------------------------------------------------------------------- x 60 pkt x 100%” 

                                              cena brutto ocenianej oferty                                    

4) w rozdziale XXI ust. 2 pkt 2 wzór do obliczeń punktów otrzymuje brzmienie: 

„Liczba punków zostanie obliczona według wzoru:    

                                                  liczba punktów przyznanych  

                                   za doświadczenie zawodowe ocenianej oferty  

Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------- x 40 pkt x 100%” 

     największa liczba punktów przyznanych  

                za doświadczenie zawodowe  
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 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie 
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