
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Numer ogłoszenia: 312025 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011  

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 304339 - 2011 data 22.11.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie, ul. gen. Wł. Sikorskiego 11, 05-120 Legionowo, 

woj. mazowieckie, tel. 22 784 83 33, fax. 22 784 83 33. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

1)  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

2)  W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. 

2. W sytuacji, gdy konieczne będzie zastępstwo trenera bądź trenerów, wskazanych w załączniku nr 

1, oraz którzy zostali wskazani w ofercie, Wykonawca zapewni osobę bądź osoby spełniające warunki 

określone w § 5 ust. 2 pkt 2.2 SIWZ na zastępstwo uprzednio zawiadamiając o tym fakcie 

Zamawiającego z zastrzeżeniem §10 niniejszej umowy. 5. W przypadku uczestniczenia w szkoleniu 

mniejszej, niż określona w SIWZ, liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika w szkoleniu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany ilości 

uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, 3) zmiany trenerów z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy.. 

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian 1. 2. W sytuacji, gdy konieczne będzie zastępstwo trenera bądź trenerów, wskazanych w 

załączniku nr 1, oraz którzy zostali wskazani w ofercie, Wykonawca zapewni osobę bądź osoby 

spełniające warunki określone w § 5 ust. 2 pkt 2.2 SIWZ na zastępstwo uprzednio zawiadamiając o 

tym fakcie Zamawiającego z zastrzeżeniem §10 niniejszej umowy. 5. W przypadku uczestniczenia w 

szkoleniu mniejszej, niż określona w SIWZ, liczby uczestników szkolenia, wysokość wynagrodzenia 

określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o cenę brutto za udział jednego uczestnika 

w szkoleniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w przypadkach: 1) zmiany 

ilości uczestników szkolenia, 2) zmiany terminu realizacji zamówienia, 3) zmiany trenerów z przyczyn 

niezależnych od wykonawcy, 4) zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy, wynikającego z przesunięć uczestników szkolenia w obrębie dwóch grup 

wyszczególnionych w § 3 ust. 8 SIWZ (dotyczy w przypadku, kiedy ceny: za szkolenie z zakresu obsługi 

komputera, Internetu, pakietu biurowego OpenOffice dla 1 uczestnika na netbooku dostarczonym 

przez Zamawiającego i za szkolenie z zakresu obsługi komputera, Internetu, pakietu biurowego 

OpenOffice dla 1 uczestnika na sprzęcie komputerowym Wykonawcy, różnią się). 


