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znak postępowania: ZZP.271.02.2012.KS 

 

Ozimek, dnia 13.02.2012r. 

 
 
 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie 
pn:  

„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” 

 
I. Zmianie ulega część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Projekt 

umowy oraz załącznik nr 4 do oferty – wykaz osób, który dostępny jest na stronie 
www.bip.ozimek.pl.  

II.  Zmianie ulega ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA 
DOTYCZĄCE UMOWY, który otrzymuje następujące brzmienie: 

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 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. 
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W zawiązku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający przesuwa termin składania ofert na 
dzień 17.02.2012r. do godz. 10:00 
Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 20 /Sala 
Narad/ w dniu 17 lutego 2012 o godz. 10.15 

 
 
Ww. zmiany wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych  dniu 13.02.2012r. pod 
numerem 35713 
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