
 
 
 
 

 

Warszawa, dn. 16.07.2019 r. 

MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U 

 

Uczestnicy postępowania 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

 

dotyczy postępowania przetargowego znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U 

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

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, w postępowaniu przetargowym na 

Przeprowadzenie badań oraz wykonanie raportu pn.: „ustalenie rozmiarów problemów 

alkoholowych oraz zasobów w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa 

mazowieckiego- przygotowanie diagnozy WPPiRPA na Mazowszu”, poprzez modyfikację 

treści załącznika nr 7 do SIWZ, w następujący sposób: 

TREŚĆ SIWZ PRZED ZMIANĄ: 

1. Załącznik nr 7 do SIWZ: 
 

Załącznik nr 7 do SIWZ 
Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U  

 
WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  

w postępowaniu na: 
Przeprowadzenie badań oraz wykonanie raportu pn.: „Ustalenie 

rozmiarów problemów alkoholowych oraz zasobów  
w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa mazowieckiego- 

przygotowanie diagnozy WPPiRPA na Mazowszu” 
(wzór) 

 

Imię i nazwisko:  

1. Kierownik zespołu badaczy) posiadający 
co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia 
(magisterskie) i posiadający doświadczenie 
w kierowaniu pracami badaczy tj. pełnił 
funkcję kierownika projektu lub zespołu 
badaczy w co najmniej trzech projektach 
badawczych z zakresu tematyki społecznej 
i był autorem lub współautorem 
przygotowanego raportu w ramach 
przeprowadzonego projektu badawczego. 

 
TAK 

 
 

 
NIE 

 
 



 
 
 

 
 

 
Imię i nazwisko: 
 

 

2. Specjalista ds. metodologii: 
posiadający co najmniej tytuł doktora  
w obszarze nauk humanistycznych lub 
społecznych i posiadający doświadczenie 
przy opracowywaniu metodologii badań, 
w tym doborem próby, zarządzaniem  
i kontrolą całości projektów badawczych 
nabyte przy realizacji min. trzech projektów 
badawczych z zakresu badań 
psychologicznych lub socjologicznych  
w charakterze specjalisty ds. metodologii 
badań. 

TAK 

 

NIE 
 

 

Imię i nazwisko:  

3. Specjalista ds. badań: 
posiadający co najmniej wykształcenie 
wyższe II stopnia (magisterskie) i posiadający 
doświadczenie w prowadzeniu badań przy 
realizacji min. trzech społecznych projektach 
badawczych w charakterze specjalisty ds. 
badań. 

TAK 
 

 
 
 

NIE 
 
 
 

 

Imię i nazwisko:  

4. Ekspert ds. lecznictwa odwykowego: 
posiadający certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 734) z dnia 25 czerwca 
2012 roku w sprawie kwalifikacji personelu, 
sposobu funkcjonowania i rodzajów 
podmiotów leczniczych wykonujących 
świadczenia stacjonarne i całodobowe 
oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki 
nad uzależnionymi od alkoholu oraz 
sposobu współdziałania w tym zakresie 
z instytucjami publicznymi i organizacjami 
społecznymi i posiadający łącznie 3 letnie 
doświadczenie w pracy w lecznictwie 
odwykowym i działalności dydaktyczno-
naukowej lub badawczej w obszarze 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, oraz jest autorem lub 
współautorem min. 3 analiz wyników badań, 
realizacji badań profilaktyki uzależnień. 

TAK 
 

 
 
 

NIE 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

TREŚĆ SIWZ PO ZMIANIE: 

2. Załącznik nr 7 do SIWZ: 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

Znak sprawy MCPS.ZP/KM/351-7/2019/U  
 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 
składany w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  

w postępowaniu na: 
Przeprowadzenie badań oraz wykonanie raportu pn.: „Ustalenie 

rozmiarów problemów alkoholowych oraz zasobów  
w zakresie ich rozwiązywania na terenie województwa mazowieckiego- 

przygotowanie diagnozy WPPiRPA na Mazowszu” 
 

(wzór) 
 

Imię i nazwisko:  
Podstawa do 

dysponowania 

1. Kierownik zespołu badaczy) 
posiadający co najmniej 
wykształcenie wyższe II stopnia 
(magisterskie) i posiadający 
doświadczenie w kierowaniu pracami 
badaczy tj. pełnił funkcję kierownika 
projektu lub zespołu badaczy w co 
najmniej trzech projektach 
badawczych z zakresu tematyki 
społecznej i był autorem lub 
współautorem przygotowanego 
raportu w ramach przeprowadzonego 
projektu badawczego. 

 
TAK 

 
 

 
NIE 

 
 

 

 
Imię i nazwisko: 
 

 
Podstawa do 

dysponowania 

2. Specjalista ds. metodologii: 
posiadający co najmniej tytuł doktora  
w obszarze nauk humanistycznych 
lub społecznych i posiadający 
doświadczenie przy opracowywaniu 
metodologii badań,w tym doborem 
próby, zarządzaniem i kontrolą 
całości projektów badawczych nabyte 
przy realizacji min. trzech projektów 
badawczych z zakresu badań 
psychologicznych lubsocjologicznych 
w charakterze specjalisty ds. 
metodologii badań. 

TAK 

 

NIE 
 

 

  



 
 
 

 
 

Imię i nazwisko:  
Podstawa do 

dysponowania 

3. Specjalista ds. badań: 
posiadający co najmniej 
wykształcenie wyższe II stopnia 
(magisterskie) i posiadający 
doświadczenie w prowadzeniu 
badań przy realizacji min. trzech 
społecznych projektach 
badawczych w charakterze 
specjalisty ds. badań. 

TAK 
 

 
 
 

NIE 
 
 
 

 

 

Imię i nazwisko:  
Podstawa do 

dysponowania 

4. Ekspert ds. lecznictwa 
odwykowego: 
posiadający certyfikat specjalisty 
psychoterapii uzależnień zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia (Dz. U. z 2012 r., poz. 
734) z dnia 25 czerwca 2012 roku 
w sprawie kwalifikacji personelu, 
sposobu funkcjonowania i 
rodzajów podmiotów leczniczych 
wykonujących świadczenia 
stacjonarne i całodobowe oraz 
ambulatoryjne w sprawowaniu 
opieki nad uzależnionymi od 
alkoholu oraz sposobu 
współdziałania w tym zakresie 
z instytucjami publicznymi i 
organizacjami społecznymi i 
posiadający łącznie 3 letnie 
doświadczenie w pracy w 
lecznictwie odwykowym i 
działalności dydaktyczno-
naukowej lub badawczej w 
obszarze profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych, oraz jest autorem 
lub współautorem min. 3 analiz 
wyników badań, realizacji badań 
profilaktyki uzależnień. 

TAK 
 

 
 
 

NIE 
 
 
 

 

 

  



 
 
 

 
 

 
 
Jednocześnie Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej zaktualizowany wzór 

Załącznika nr 7 do SIWZ.  

 

/-/ Aleksander Kornatowski 

p.o. Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Karolina Machałowska 

Inspektor 

Wydział Zamówień Publicznych 

karolina.machalowska@mcps.com.pl 

tel. 22 622 42 42 w. 49 

mailto:karolina.machalowska@mcps.com.pl

