Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia – przetarg
nieograniczony na świadczenie usług doradcy zawodowego w ramach
projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”
1. W punkcie VII punkt 2 otrzymuje brzmienie Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W punkcie VII punkt 3 wykreśla się podpunkt 6.
3. W punkcie XVII w punkcie 3 dopisuje się zdanie: Do oferty należy załączyć Wykaz usług
wykonanych przez osoby wyznaczone do realizacji zamówienia wykazujący posiadanie
doświadczenia do 2 lat, od 2-4 lat, powyżej 4 lat.
4. W punkcie XVIII punkt 2 i 3 skreśla się punkty 2 i 3 i w to miejsce wpisuje się nowy punkt 2 o
następującym brzmieniu: Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferty, Wykonawcach którzy zostali wykluczeni, Wykonawcach których oferty
zostały odrzucone i powodach odrzucenia tych ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. W Załączniku nr 1 Formularz oferty dopisuje się nowy punkt 5 o brzmieniu Należność zostanie
opłacona w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury. Pozostałe punkty otrzymują numerację
odpowiednio od 6 do 13.
6. W Załączniku nr 3 w Oświadczeniu wykonawcy skreśla się punkt 8 art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Tak
samo skreśla się punkt 8 w Oświadczeniu dotyczącym podmiotu na którego zdolności powołuje
się Wykonawca. W Oświadczeniu dotyczącym podmiotu na którego zasoby powołuje się
Wykonawca, słowo zasoby zastępuje się słowem zdolności.
7. Wykreśla się z treści specyfikacji Załącznik nr 5. Pozostałe załączniki otrzymują odpowiednio
numerację od 5 do 7.
8. W Załączniku nr 6 Wzorze umowy w paragrafie 6 dodaje się punkt 3 o następującym brzmieniu:
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy powoduje obowiązek zapłacenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości
500zł.
9. W Załączniku nr 6 Wzorze umowy w paragrafie 7 w punkcie 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i
dodaje się następującą treść: z tym że zmiana osoby realizującej bezpośrednio Zamówienie
wymaga zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby pod warunkiem, że
osoba ta spełnia wszystkie wymagania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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