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WPROWADZENIE ZMIAN DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA USŁUGI SPOŁECZNE - 2

Na podstawie  art.  38  ust  .4  ustawy  z dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych  tj.:/Dz.  U.  z 2015  r.,  poz.  2164  z póżn. zm./.  informuję,  że  Zamawiający

wprowadza następującą zmianę w WZUS na ,,Usługę aktywizacji zawodowej uczestników

projektu  Praca Owocem Aktywizacji realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy

Rodzinie  w  Grójcu  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa

Mazowieckiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

z  ubóstwem,  działanie  9.1  Aktywizacja  społeczno-zawodowa  osób  wykluczonych  

i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.’’

W Warunkach Zamówienia na Usługi Społeczne  (WZUS) w rozdz. VIII  Wykaz oświadczeń

 i  dokumentów,  jakie  mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia  oraz  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:

1. w  dotychczasowym  ust.  8 wpisuje  tekst  o  następującym  brzmieniu  ,,zaświadczenie

właściwej  terenowej  jednostki  organizacyjnej  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  inny  dokument  potwierdzający,  że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  lub  innego  dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu,  w  celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.  24 ust.  5 pkt 8 ustawy -
oryginał  lub  kserokopia  poświadczona  za  zgodność  z  oryginałem;’’  w związku z  czym treść
poprzedniego zapisu w ustępie 8 otrzymuje kolejny numer czyli ,,9.’’ itd. 

2. w ,,UWAGA’’ po ppkt 7) dodaje ,,ppkt 8)’’.

W związku z wprowadzoną zmianą w WZUS Zamawiający wydłuża termin składania

ofert  do  24.07.2017  r.  do  godz.  09:45,  oraz  termin  otwarcia  ofert  do  24.07.2017  r.

godz.10:00. 
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Zamawiający  jednocześnie  informuje,  że  wprowadza  zmiany  w  ogłoszeniu  
o  zamówieniu  z  dnia  17.07.2017  r.  w  sekcji  ,,MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  
I OTWARCIA OFERT’’ zmieniając zapis na: ,,Składanie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Grójcu ul. Laskowa 4A, 05-600 Grójec sekretariat; budynek PCPR, w terminie do
dnia 24.07.2017 r. do godziny 09:45. Otwarcie ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Grójcu ul. Laskowa 4A, Sala socjalna; budynek PCPR w dniu 24.07.2017 r. godz. 10:00.’’

UWAGA:

W związku ze zmianami, prosimy o pobranie WZUS po zmianach ze strony Zamawiającego
tj.: bip.pcpr.grojec.pl 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie

w Grójcu 

mgr Ewa Grotek
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