
 
 
AG-I.272.1.11.2015                                                                                      Kielce, dn. 2 lipca 2015 r. 

 
 

Informacja dla Wykonawców nr 2 oraz zmiana treści SIWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Budowanie mechanizmów „prężności” u wychowawców i wychowanków przebywających  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie województwa 
świętokrzyskiego w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych  
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości  
i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego 
Programu Współpracy”, znak: AG-I.272.1.11.2015. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanym pytaniem udziela 
wyjaśnień:  
 
Pytanie 1: 
W związku z postępowaniem AG-I.272.1.11.2015 uprzejmie proszę o wyjaśnienie kwestii posiadania 
wiedzy i doświadczenia: 
"co najmniej 1 program/projekt w zakresie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej  
z młodzieżą lub osobami dorosłymi w zakresie rozwoju umiejętności społeczneych lub odporności 
psychicznej o łącznej liczbie godzin edukacyjnych nie mniejszej niż 500" - oznacza, że te 500 godzin 
ma byc w ramach 1 projektu czy kilku projektów łącznie? 
 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że  przedmiotowa "łączna  liczba godzin edukacyjnych nie mniejsza niż 500" 
oznacza, że Wykonawca powinien wykazać realizację nie mniej niż 500 godzin edukacyjnych w ramach 
1 programu/projektu w zakresie pracy psychoterapeutycznej indywidualnej i grupowej z młodzieżą lub 
osobami dorosłymi w zakresie rozwoju umiejętności społecznych lub odporności psychicznej. Innymi 
słowy powinien wykazać, że przynajmniej 1 przedmiotowy program/projekt, który Wykonawca wykaże  
w ofercie, obejmował nie mniej niż 500 godzin edukacyjnych. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, 
że: 

 
1. W rozdziale XVII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek B, sala nr 12 (Sekretariat), w terminie do dnia 03.07.2015 roku, do godziny 11.30.  



 
Jest: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie 

Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, 
Budynek B, sala nr 12 (Sekretariat), w terminie do dnia 06.07.2015 roku, do godziny 11.30. 
 

2. W rozdziale XVII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek B, sala nr 12 
opisana: 

„Budowanie mechanizmów „prężności” u wychowawców i wychowanków przebywających  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie województwa 
świętokrzyskiego w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług 
świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia 
podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego ze środków 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”. 
Nie otwierać przed dniem 03.07.2015 r., godz. 12.00. 
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
Jest: 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 
Budynek B, sala nr 12 
opisana: 
„Budowanie mechanizmów „prężności” u wychowawców i wychowanków przebywających  
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego na terenie województwa 
świętokrzyskiego w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych 
w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości  
i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-
Polskiego Programu Współpracy”. 
Nie otwierać przed dniem 06.07.2015 r., godz. 12.00. 
a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

 
3. W rozdziale XVII ust. 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 03.07.2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku B, sala nr 12. 
 
 



Jest: 
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.07.2015 roku o godz. 12.00 w siedzibie 

Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku B, sala nr 12. 
 
 

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie  
o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Kielcach.  

 


