Ogłoszenie nr 560394974-N-2021 z dnia 04.01.2021 r.
Świdnica: Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla
uczestników projektu „Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zadanie realizowane w ramach projektu „Akademia
rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 664003-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 664003-N-2018
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510018606-N-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, Krajowy
numer identyfikacyjny 89072420800000, ul. ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 851 50 10, e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74
851 50 11.
Adres strony internetowej (url): http://www.pcpr.swidnica.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej dla uczestników projektu
„Akademia rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014 -2020
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZOR.210.135.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii
psychologicznej dla uczestników projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w przewidywanym wymiarze
680 godzin. 2. Uczestnikami terapii będą osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich
dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej z terenu powiatu świdnickiego. Lista
uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zamawiający na każdym etapie
realizacji zadania może skierować osobę do objęcia wsparciem, może również w
porozumieniu z Wykonawcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą lub dyrektorem
placówki zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania. 3.
Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 roku. 4. Planowana
liczba godzin terapii w poszczególnych latach przedstawia się następująco: − w 2019 roku –
380 godzin, − w 2020 roku – 300 godzin. 5. Ustala się, że czas trwania jednej godziny terapii
psychologicznej wynosi 60 minut. 6. Usługa realizowana będzie na terenie miasta Świdnicy,
w siedzibie wskazanej przez Wykonawcę. 7. Usługa winna być realizowana w dniach
roboczych tygodnia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. 8. Do obowiązków
Wykonawcy należeć będzie: − comiesięczne sporządzanie harmonogramu terapii dla każdego
uczestnika, − prowadzenie indywidualnej i/lub rodzinnej terapii psychologicznej zgodnie z
przedstawianym harmonogramem, − dokumentowanie prowadzonej terapii poprzez
prowadzenie comiesięcznego zestawienia zrealizowanej terapii zgodnie z wzorem
udostępnionym przez Zamawiającego, − sporządzenie dwóch raportów, pierwszy w terminie
do 18 grudnia 2019 r. oraz do 18 grudnia 2020 r. – drugi, z realizowanego zadania,
zawierających m.in. poziom motywacji i postawy uczestników. 9. Forma współpracy z
Wykonawcą: umowa zlecenie. 10. Informacje dodatkowe: 10.1. Wykonawca składając ofertę
cenową zgodną ze wzorem zaproponowanym przez Zamawiającego na realizację zamówienia
podpisuje również klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych związanych ze
złożeniem ora realizacją oferty, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. 10.2. Wykonawca podaje
cenę za 1 godzinę zegarową brutto posługując się przy jej określeniu opisem przedmiotu
zamówienia. 10.3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty niezbędne do
wykonania zamówienia, które będzie niezmienne w trakcie trwania umowy, w tym koszt
ewentualnego wynajmu sali do prowadzenia terapii.
II.4) Główny kod CPV: 85121270-6
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji pierwotnej umowy: od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 roku.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/12/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W ogłoszeniu nr 510018606-N-2019 z dnia 29.01.2019 r. Zamawiający wskazał
PLANOWANĄ ilość godzin zabiegów fizjoterapeutycznych. Zamawiający wskazał, że lista
uczestników terapii będzie miała charakter otwarty, tj. Zamawiający na każdym etapie
realizacji zadania może skierować osobę do objęcia wsparciem, może również w
porozumieniu z Wykonawcą i/lub uczestnikiem i/lub rodziną zastępczą lub dyrektorem
placówki zakończyć wsparcie wobec danej osoby na każdym etapie realizacji zadania.
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
ze względy na spełnienie wszystkich przesłanek określonych art. 144 ust. 1 pkt 3 dokonano
zmian w zakresie realizacji zadania
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na terenie całego kraju wprowadzono z
dniem 20 marca br. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze
zm.). Ze względu na brak możliwości realizacji przedmiotu zamówienia tj. świadczenia usług
w warunkach określonych umową w okresie objętym ograniczeniami zostały
niewykorzystane ilości zabiegów. Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z e zm.) stanowi: „Zakazuje się
zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności: (…) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a)
konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,
których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość
zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej”. W związku z tym, że zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana
jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć oraz w związku z tym, że wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości
zamówienia określonej w pierwotnej umowie, wszystkie przesłanki określone art. 144 ust. 1
pkt. 3 ustawy Pzp. są w przedmiotowej sytuacji spełnione. Mając na uwadze dobro
uczestników objętych świadczeniami w ramach w/w usługi oraz zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 3
ustawy Pzp Zamawiający podejmuje decyzję: o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu
zamówienia o czas niezbędny do zrealizowania usług to jest do dnia 18.06.2021 r. oraz o
zmianie wynagrodzenia (w związku ze zmianą ilości zabiegów) do 59.092,00 zł brutto.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Nie dotyczy.

