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MODYFIKACJA NR 2 DO ZAM.PUB. NR 52/2011
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówieo publicznych
(tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego nr 52/2011
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zorganizowanie
2 – dniowego szkolenia zamkniętego z zakresu prawa zamówieo publicznych w realizacji projektów
unijnych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w podziale na dwie odrębne grupy szkoleniowe ( grupa na poziomie podstawowym
i średniozaawansowanym) na łączną ilośd 30 osób ( dopuszczalnie zwiększenie i zmniejszenie ilości
uczestników – plus/minus 5 osób).
Modyfikacji ulega Rozdział VI pkt 1 ppkt 1.2 Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:
1.2.

załącznik nr 6 do SIWZ stanowiący wykaz wykonanych usług – minimum dwóch - w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert ( tj. usługi, o których powyżej mają dot.
przeprowadzenia min. dwóch szkoleń dla grupy 30 - osobowej o tematyce zgodnej
z przedmiotem zamówienia -prawa zamówień publicznych w realizacji projektów unijnych,
z dołączonymi referencjami lub innymi stosownymi dokumentami potwierdzającymi należyte
wykonanie usługi z firm, dla których Wykonawca przeprowadzał należycie w.w usługi.
Referencje lub inne właściwe dokumenty mogą być dostarczone również w formie
kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Ponadto, modyfikacji ulegają zapisy w załączniku nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, stanowiącego wzór umowy. Zmiana dot. § 7 umowy, który przyjmuje następujące
brzmienie:
§7
1. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych po

2.

zakończeniu szkolenia kserokopii zaświadczeń ukończenia szkolenia, które zostały
przekazane uczestnikom po zakończeniu szkolenia, potwierdzone za zgodność z oryginałem i
podpisane przez osobę upoważnioną.
Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy dostarczyć Zamawiającemu, w terminie 3 dni
roboczych po zakończeniu szkolenia oryginały list obecności, list odebrania materiałów

szkoleniowych oraz list odebrania zaświadczeń ukończenia szkolenia oraz nieodpłatny komplet
materiałów dydaktycznych w formie papierowej oraz nagrania na płycie CD potrzebnych do
archiwizacji dokumentacji z realizacji szkolenia.

Zmiana obejmuje również § 10, który otrzymuje następujące brzmienie:
§ 10
Każdy z uczestników szkolenia po jego zakończeniu otrzyma od Wykonawcy certyfikat/zaświadczenie
potwierdzający ukończenie szkolenia

Dokument ten jest integralną częścią SIWZ.

