Częstochowa, dnia 04.11.2016 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Nr sprawy: ZDP.260.2.2016
Dotyczy: postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

w

trybie

przetargu

nieogranicznonego na usługę organizacji i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji
psychologicznych dla uczestników projektu pozakonkursowego „Drużyna Powiatu”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1.
Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

MODYFIKACA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 38
ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [dalej
zwanej SIWZ].

Zakres modyfikacji jest następujący:

I.

Dokonuje się zmiany zapisów w Rozdziale V pkt I ust. 2.3 SIWZ w ten sposób, że otrzymuje
lit. b otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej dwie (2) osoby,
z których każda:
- spełnia warunki, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r.
o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz.
763 ze zmianami);

- posiada co najmniej 320 godzinne doświadczenie w zakresie przeprowadzenia
indywidualnych konsultacji psychologicznych, w okresie od października 2013r. do
października 2016r. Zamawiający oceniając doświadczenie uzna wykazane zarówno godziny
dydaktyczne jak i zegarowe konsultacji indywidualnych. Zamawiający uzna zarówno
doświadczenie w przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji realizowanych w ramach
umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. W przypadku osób posiadających
doświadczenie w pracy psychologa w ramach stosunku pracy przyjmuje się, że wymiar 1
etatu równa się 40 godzinom indywidualnych konsultacji miesięcznie (liczonych
proporcjonalnie w przypadku niepełnego etatu). Natomiast w przypadku umowy
cywilnoprawnej należy

wykazać

faktycznie przeprowadzone

indywidualne

godziny

konsultacji.
II.

Dokonuje się zmiany treści załącznika nr 6 do formularza oferty do SIWZ, który otrzymuje
brzmienie w postaci załączonej do niniejszej modyfikacji. Wiążąca jest treść załącznika nr 6 do
formularza oferty do SIWZ zgodna z modyfikacją z dnia 4 listopada 2016 roku.

III.

Dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia ofert, o którym mowa w Rozdziale XII
SIWZ, w ten sposób, że:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9,
w pokoju nr 11 (parter), do dnia 09.11.2016 r. do godz. 10:00.
2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie wyznaczonym w pkt.1 będą
niezwłocznie odsyłane bez otwierania.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2016r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, pokój nr 11.

W pozostałym zapisie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.
Powyższa treść modyfikacji SIWZ jest dostępna na stronie internetowej, na której opublikowana
została SIWZ. Modyfikacja SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie
DYREKTOR
mgr Katarzyna Buchajczuk

Załącznik nr 6
Do Formularza oferty

Zamawiający:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………….........................................................……………………....................
…..................................................................................................................................
…...........................................................................................................................
pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację usługi organizacji i przeprowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych dla
uczestników projektu pozakonkursowego ,Drużyna Powiatu” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie
społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji
osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, prowadzonego przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

WYKAZ OSÓB
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami
(zawierający co najmniej dane niezbędne do potwierdzenia spełniania warunku,
o którym mowa w Części I, rozdz. V SIWZ)

Imię
i
nazwisko

1

Kwalifikacje
zawodowe i
uprawnienia

Doświadczenie
(należy wykazać
doświadczenie w
zawodzie
psychologa w
okresie od
października 2013r.
do października
2016r. obejmujące
usługi wymagane w
SIWZ, tj.
indywidualne
konsultacje
psychologiczne –
liczbę godzin
indywidualnych
konsultacji
psychologicznych*)

Data zdobycia
wykształcenie
wyższego
magisterskieg
o
psychologiczn
ego

Zakres
czynności
wykonywany
ch przez
psychologa w
okresie od
października
2013r. do
października
2016r.

2

3

4

5

Informacja
o podstawie do
dysponowania tą
osobą
(jeśli Wykonawca
dysponuje osobą w
dniu składania ofert
wówczas
odpowiednio wpisuje
podstawę
dysponowania np.
umowa o pracę,
umowa zlecenie, o
dzieło itp., jeśli
natomiast
Wykonawca będzie
polegał na osobach
zdolnych do
wykonania
zamówienia innych
podmiotów, wówczas
wpisuje:
zobowiązanie
podmiotu w postaci
np. umowy
przedwstępnej itp
oraz bezwzględnie
dołącza do oferty
takie zobowiązanie w
oryginale.)
6

Zamawiający żąda wykazania, że Wykonawca będzie dysponował lub dysponuje co najmniej 2
osobami, z których każda:
1) spełnia warunki, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie
psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001r., Nr 73, poz. 763 ze zmianami);
2) posiada co najmniej 320 godzinne doświadczenie w zakresie przeprowadzania indywidualnych
konsultacji psychologicznych w okresie od października 2013r. do października 2016r.

Do oceny oferty w ramach kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
oświadczam/y, że pierwsza z podanych w wykazie osób, tj. ……………………....………..(podać imię i
nazwisko) posiada doświadczenie w zawodzie psychologa w okresie od października 2013r. do
października 2016r. obejmujące świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnych konsultacji w
wymiarze …................................. godzin.
Do oceny oferty w ramach kryterium Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
oświadczam/y, że druga z podanych w wykazie osób, tj. ……………………....………................. (podać imię
i nazwisko) posiada doświadczenie w zawodzie psychologa w okresie od października 2013r. do
października 2016r. obejmujące świadczenie usługi przeprowadzenia indywidualnych konsultacji w
wymiarze …................................. godzin.

…………….………. , dnia ………..….……. r.
(miejscowość)

…………………………………………
(podpis)

* Wskazując w kolumnie nr 3 liczbę godzin indywidualnych konsultacji psychologicznych w przypadku
osób posiadających doświadczenie w pracy psychologa w ramach stosunku pracy przyjmuje się, że
wymiar 1 etatu równa się 40 godzinom indywidualnych konsultacji miesięcznie (liczonych
proporcjonalnie w przypadku niepełnego etatu). Natomiast w przypadku umowy cywilnoprawnej
należy wykazać ilość faktycznie przeprowadzonych indywidualnych godzin konsultacji.

