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Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych /Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759  z poźn. zm./ zmienia postanowienia wzoru 
umowy, stanowiącej załącznik Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ)i tak: 
zmiana § 11 ust. 1 poprzez dodanie pkt 4 w brzmieniu: 
" 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). 
W związku z powyższym zmienia się treść ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych nr 304339 - 2011 w dniu 22.11.2011r., przekazując Biuletynowi 
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 312025 - 2011 w dniu 
29.11.2011r.. 
Ponadto, zmieniają brzmienie: 
§ 5 ust. 2: 
"2. Cena za wykonanie usługi na rzecz jednego uczestnika szkolenia: 
a) na netbooku dostarczonym przez zamawiającego wynosi: ............ zł brutto 
(słownie:.................), 
b) na sprzęcie komputerowym wykonawcy wynosi: ............ zł brutto (słownie:.................)." 
§ 5 ust. 6: 
"6. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości wynikającej z faktycznej ilości 
uczestników (za ilość uczestników faktycznie uczestniczących w szkoleniu): 
a) ............................................uczestników szkolących się na netbookach dostarczonych przez 
zamawiającego, 
b) ............................................uczestników szkolących się na sprzęcie komputerowym 
wykonawcy." 
  
Zgodnie z art 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana ta nie stanowi 
zmiany istotnej ogłoszenia, ponieważ nie dotyczy wielkości lub zakresu przedmiotu 
zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny 
ich spełniania.  
W związku z powyższym termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 


