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Myślibórz, dnia 29.01.2014 r.  

 

EZS.042.4.2013 

 

Uczestnicy 

postępowania przetargowego 

 

 

 

Zmiana Nr 1 do  SIWZ  

 

Rozdział  8 otrzymuj brzmienie: 

 

1. „O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki 

dotyczące: 

1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

  

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 ust.1 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych „O spełnieniu warunków udziału  

w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp”. 

 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 

tym okresie, zrealizował i prawidłowo ukończył co najmniej 2 usługi, polegające na 

prowadzeniu zajęć wyrównawczych i/lub pozalekcyjnych w szkołach, o wartości 

minimum 300.000 zł każda.      

 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. 

 

Opis sposobu dokonania oceny warunku: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż  dysponuje lub będzie dysponował  

następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
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ZSP Nr 1 w Barlinku:  

 

a) minimum 3 psychologami lub pedagogami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

z warsztatów IPD i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych w zadaniu Nr 1 

oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe,  

b) minimum 16 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klas I-II, w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 

c) minimum 17 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dla klas III 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zadaniu Nr 2 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 

d) minimum 15 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

wspomagających edukację  w zadaniu Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ, posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

 

3.2) ZSP Nr 1 w Myśliborzu:  

 

a) minimum 3 psychologami lub pedagogami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

z warsztatów IPD i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych w zadaniu Nr 1 

oraz zajęć korekcyjno kompensacyjnych w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ, posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, 

b) minimum 17 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klas I-II, w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

c) minimum 9 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dla klas III 

ukierunkowanych na rozwój kompetencji w zadaniu Nr 2 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

d) minimum 8 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć wspomagających 

edukację w zadaniu Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do SIWZ posiadającymi co 

najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

 

3.3) ZSP Nr 1 w Dębnie:  

 

a) minimum 3 psychologami lub pedagogami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

z warsztatów IPD i warsztatów psychologiczno-pedagogicznych w zadaniu Nr 1 

oraz zajęć korekcyjno kompensacyjnych w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, 

a) minimum 14 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych dla klas I-II, w zadaniu Nr 2, zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 
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b) minimum 11 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć dla klas III 

ukierunkowanych  na rozwój kompetencji w zadaniu Nr 2 zgodnie z załącznikiem 

Nr 1A do SIWZ posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole, 

c) minimum 13 nauczycielami przewidzianymi do prowadzenia zajęć 

wspomagających edukację w zadaniu Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 1A do 

SIWZ, posiadającymi co najmniej 2-letni staż pracy w szkole. 

  

3.4) Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania do kilku zadań w ramach danej 

szkoły tej samej osoby, pod warunkiem spełnienia opisanych wymogów dla każdej z 

nich. 

 

Rozdział 9 pkt 1 ppkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

„W przypadku powoływania się za zasoby innego podmiotu, Wykonawca zobowiązany jest 

do złożenia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępniania 

zasobów w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego i osób 

zdolnych do wykonania zamówienia, oraz zdolności finansowych. Dokument z którego 

będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien w sposób wyraźny i 

jednoznaczny wyrażać wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o udzielenie 

zamówienia odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: 

1) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę, 

3) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, 

4) jaki jest zakres i termin udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  

Zamawiający zaleca aby po podpisaniu umowy Wykonawca wykazał się podpisaną umową z 

podmiotami które zobowiązują się udzielenia doświadczenia w zakresie wiedzy, potencjału 

technicznego i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub udzielają zobowiązania w 

zakresie zdolności finansowej”. 

 

Rozdział 22 pkt 2 

 

„2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium: 

 Cena brutto – 60 % 

 Wiedza i doświadczenie – 40 %. 

1) Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru: 

Cena = [(Cn : Cb) x 100 ] x 60% 

gdzie: 

Cn - cena najniższa (brutto) 

Cb - cena badana (brutto 

2) Ilość punktów dla kryterium wiedzy i doświadczenia wyliczana będzie następująco:  
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a) zrealizowanie i prawidłowe ukończenie minimum 3 szkoleń (wymienionych w 

wykazie na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia określonego w rozdziale 8 pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ)  ) – 20 pkt,  

b) zrealizowanie i prawidłowe ukończenie 4 szkoleń i więcej (wymienionych  

w wykazie na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania wiedzy  

i doświadczenia określonego w rozdziale 8 pkt. 1 ppkt. 2 SIWZ) – 40 pkt,  

3) Łączna liczba punktów dla oferty zostanie wyliczona następująco:  

(liczba punktów w kryterium cena) + (liczba punktów w kryterium wiedza  

i doświadczenie) = (liczba punktów dla oferty)  

UWAGA: Ocenie będzie podlegało jedynie doświadczenie poparte dowodami 

potwierdzającymi należyte wykonanie usługi”. 

 

 

Rozdział 32 otrzymuje brzmienie: 

 

„Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w 

Formularzu Oferty. 

1) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

2) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, 

Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w ofercie (formularzu oferty) 

część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/ 

podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca się powołuje na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o 

których mowa w art. 22 ust. 1.   

3) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia”. 

 


