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ZMIANA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

Dot. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: Aktywni zawodowo 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informujemy iŜ zmianie 
uległy zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

• W załączniku nr 2b do SIWZ dodano punkt nr 2 o następującej treści:: 
 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą 
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu 
związania ofertą; 

3) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania;  

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
 
 

• W załączniku nr 6 do SIWZ – wzór umowy, w § 4 ust. 2 dokonano zamiany o następującej 
treści: 

 
„ ……………………………. Za szkolenie/kurs zakończony uznaje się równieŜ taki, gdzie frekwencja 
uczestnika, ustalona na podstawie przedstawionej przez Wykonawcę liście obecności, wyniosła nie 
mniej niŜ 80 %, a przyczyną rezygnacji uczestnika ze szkolenia/kursu były przyczyny losowe 
niezawinione przez Wykonawcę. Zamawiający nie zapłaci za szkolenie/kurs uczestnika, który 
zrezygnuje ze szkolenia/kursu z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.”. 
 
Treść załącznika nr 2b i załącznika nr 6 wraz z naniesionymi zmianami, została zamieszczona na 
stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa 
2. a/a 

 


