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znak postępowania: ZZP.271.02.2012.KS 

 

Numer ogłoszenia: 35713 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

„Przeprowadzenie zajęć dotyczących indywidualizacji nauczania uczniów                
i uczennic  w klasach I - III szkół podstawowych na terenie Gminy Ozimek             

w ramach projektu: Indywidualizacja szansą na lepszy start” 
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30291 - 2012 data 06.02.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Burmistrz Ozimka, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, fax. 
77 46 22 811. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 
• W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany 
wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian 
postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów 
prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej Zakres i termin. 
2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany 
podatku VAT. 3. zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba 
realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego 
typu zajęć lub warsztatów. 4. zmiany liczby godzin poszczególnych zajęć.. 

• W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru 
wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 
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poniżej: 1) zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca 
zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć 
lub warsztatów, 2) zmiany liczby godzin zajęć, 3) zmiany liczby dzieci biorących udział w 
projekcie, 4) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 5) termin 
realizacji: -w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację -wstrzymania zajęć, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ 2. Warunkiem zmiany umowy 
będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana 
może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji 
zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 14.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy I Miasta 46 - 040 Ozimek ul. 
Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 17.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy I Miasta 46 - 
040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE.. 

 

BURMISTRZ OZIMKA 

/-/MAREK KORNIAK 


