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PFiZP 271.6.2012                        Stawiszyn, dnia 09.11.2012 roku 

 

 

MODYFIKACJA2 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego na usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć 

w ramach projektu systemowego -Polubić naukę-Projekt indywidualizacji procesu nauczania i 

wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn ogłoszonego w 
Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 432476 - 2012; data zamieszczenia: 

05.11.2012 

 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust.  4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  oraz 
zapisami  rozdz. VIII SIWZ postanawia się dokonać zmiany zapisu SIWZ  
 

I. W SIWZ w rozdziale  VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  w pkt. 1 
 

              widnieje zapis: 
 
„1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1 -4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. : 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.3 Potencjał techniczny.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 

 
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum 
nauczyciela kontraktowego 

b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: 
 zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 

Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej 
 zadanie 1.3, 2.3 

uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych  
 zadanie1.4, 2.4 

uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z 
zaburzeniami komunikacji społecznej 

 zadanie 2.6 
uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej 
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1.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie                 

         zamówienia. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 
określonych w pkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy                   
Ci wykonawcy wspólnie. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu                             
na potencjał innych pomiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia                                    
jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi                              
do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.” 
 

       Zapis ten zmienia się na: 

 

„1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1 -4 ustawy  oraz art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych tj. : 

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.3 Potencjał techniczny.  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia. 
Wykonawcy poszczególnych zadań muszą spełniać następujące wymogi: 

a) Każdy wykonawca usługi powinien posiadać stopień awansu zawodowego minimum 
nauczyciela kontraktowego 

b) Wykonawcy poszczególnych zadań muszą posiadać następujące kwalifikacje: 
 zadanie 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5 

Kwalifikacje do nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej 
 zadanie 1.3, 2.3 

uprawnienia do prowadzenia zajęć logopedycznych  
 zadanie1.4, 2.4 

uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z 
zaburzeniami komunikacji społecznej 

 zadanie 2.6 
uprawnienia do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej 

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: na podstawie informacji zawartej w zał. nr 
5  i  nr 6 do SIWZ. 
 

1.5 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej  i finansowej zapewniającej wykonanie                 
         zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  
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1.6 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 
ustawy Prawo zmaówiń publicznych 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: warunek uznany zostanie za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp na 
druku zał. Nr 3 do SIWZ. 

 
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków 
określonych w pkt. 1.1 – 1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy                   
Ci wykonawcy wspólnie. 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu                             
na potencjał innych pomiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia                                    
jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi                              
do realizacji zamówienia, a w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.” 

 

II.       W SIWZ w rozdz. VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU    

 

widnieje zapis: 

 

„1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do oferty 
następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 

3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 
24 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ 

4) Wzór umowy – parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 
5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 5 
6) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 
załącznik nr 6 do SIWZ 

7) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom – załącznik nr 7 do 
SIWZ 

8) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o 
ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 

9) Kserokopię dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe  
 
2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej mi 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



 4

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
 
3. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 
ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania 
w postepowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy 

2) Oferta winna zawierać oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.3) dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 

 
4. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 

1) Dokumenty w niniejszym postepowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/ osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”(poświadczone, czyli opatrzone 
podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczęcią). 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski.” 
 

Zapis ten zmienia się na: 

 

„1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca dołącza do 
oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 

1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ 

2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 do SIWZ 

3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wg załącznika nr 5 
4) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – 
załącznik nr 6 do SIWZ 

2. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej 
mi 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – 
wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 
 

3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia, które składają się na ofertę oprócz wymienionych 
w pkt.1 niniejszego rozdziału: 
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1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ 

2) Wzór umowy – parafowany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ 
3) Oświadczenie, że część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcom – załącznik nr 7 do 

SIWZ (jeśli dotyczy)  
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o 

ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych 
    

4 . Postanowienia dotyczące składanych dokumentów: 
1) Dokumenty w niniejszym postepowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/ osoby 
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z 
oryginałem”(poświadczone, czyli opatrzone podpisem osoby upoważnionej do 
reprezentowania firmy na zewnątrz wraz z pieczęcią). 

2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język polski. 
 

5  Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla 

ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postepowaniu lub do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia 
umowy 

2) Oferta winna zawierać oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.2) dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie.” 
 

III.  W  SIWZ w rozdziale XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY w pkt. 3 Sposób 

zaadresowania oferty  

 

widnieje zapis: 

 

„1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. 
2) Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w 

pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
oznaczona w sposób następujący: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć                
w ramach projektu systemowego „Polubić naukę” – Indywidualizacja procesu nauczania                       
i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn”  
Zadanie nr…….pkt. …….* 
Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 14 listopada 2012 r. 
*( w przypadku składania ofert na kilka zadań należy wymienić wszystkie numery zadań, 
których oferta dotyczy)” 
  
Zapis ten zmienia się na: 
 

„1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący 
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 
ofert. 
2)  Koperta zawierająca ofertę winna być zaadresowana do zamawiającego na adres podany w 
pkt. I niniejszej specyfikacji i opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 
oznaczona w sposób następujący: 

Oferta w przetargu nieograniczonym na „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć                
w ramach projektu systemowego „Polubić naukę” – Indywidualizacja procesu nauczania                       
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i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy i Miasta Stawiszyn”  
Zadanie nr…….pkt. …….* 
Nie otwierać przed godz. 10.30 dnia 16 listopada 2012 r. 
*( w przypadku składania ofert na kilka zadań należy wymienić wszystkie numery zadań, 
których oferta dotyczy)” 

 

IV.  W SIWZ w rozdziale XII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  

 

widnieje zapis: 

 

„1. Oferty należy składać do dnia 14 listopada 2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego: 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 
Ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn 
pokój nr 9 – sekretariat  
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania 
4. Oferty zostaną otwarte dnia 14 listopada 2012 r., o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 
Ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn 
sala posiedzeń” 
 
zapis ten zmienia się na: 
 
„1. Oferty należy składać do dnia 16 listopada 2012 r. do godz. 10.00 w siedzibie 
Zamawiającego: 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 
Ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn 
pokój nr 9 – sekretariat  
2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłocznie bez otwierania 
4. Oferty zostaną otwarte dnia 16 listopada 2012 r., o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego 
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie 
Ul. Szosa Pleszewska 3 
62-820 Stawiszyn 
sala posiedzeń” 

 
V. W SIWZ w rozdz. XVI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 
Dopisuje się pkt. 11 tj. 
 

„11. Przed podpisaniem umowy Zamawiający  będzie żądał przedstawienia kserokopii 
dokumentów potwierdzajacuch posiadanie wymaganych  kwalifikacji zawodowych.” 
 

VI. W SIWZ w rozdz. XXIV. PODWYKONAWCY widnieje zapis: 
 



 7

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

„ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, czy zamierza wykonać przedmiot 
zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców. Jeżeli wykonawca zamierza 
zrealizować przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, zamawiający żąda 
wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza im zlecić. Wykonawca, 
który nie przewiduje przy realizacji przedmiotu zamówienia udziału podwykonawców 
zaznacza w oświadczeniu , że całość zamówienia wykona osobiście. 
W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za 
swoja własną (załącznik nr 7).” 

 
Zapis ten zmienia się na: 
 

„Jeśli Wykonawca  zamierza wykonać przedmiot zamówienia poprzez podwykonawców 
wówczas zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia ( zał nr. 7 do SIWZ)  - 

zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza im 
zlecić. Wykonawca, który nie złoży oświadczenia uznany będzie za takiego, który zamierza 
wykonac zamowienie osobiście.  
W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca odpowiada za ich pracę jak za 
swoja własną.” 
 

VII.  W SIWZ w rozdz. XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI 
 
poprawia sie omyłkowy zapis w pkt. 3 tj: 
 

„ 3. Załącznik nr 3- oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy Pzp” 
 
zmienia się na: 
 
„3. Załącznik nr 3- oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp” 

 
 

Z up. Burmistrza Stawiszyna 
 
Sekretarz Gminy i Miasta Stawiszyn 
Beata Kuśmierczyk 

 
 

 
 


