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ZMIANA  1  

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), 
w związku z zapytaniem wykonawcy dokonuje się zmiany: Ogłoszenia o zamówieniu, oraz 
SIWZ - przetarg nieograniczony na: Przeprowadzenie szkole ń dla osób bezrobotnych 
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 – Poddziałani e 6.1.3. (ogłoszenie o 
zamówieniu ukazało się w BZP 92897-2012 z 24.04.2012r., ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia ukazało się w BZP nr 95745-2012z dnia 27.04.2012 r.) 
 
Pytanie:   
W nawiązaniu do ogłoszonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
przeprowadzenie szkoleń dla osób bezrobotnych finansowanych z EFS w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Poddziałanie 6.1.3. pragniemy 
zwrócić uwagę, że w zadaniu nr 2: „Operator wózka podnośnikowego akumulatorowego” 
ograniczyliście Państwo w specyfikacji uprawnienia do JEDNEGO rodzaju wózka 
realizowanego podczas 70 godzin zajęć. Proponujemy zmienić zapis w zadaniu 2 na: 
„Kierowca operator wózka jezdniowego z napędem silnikowym”. Szkolenie takie wg 
programu Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach (aktualnie pod agendą Dozoru 
Technicznego) trwa 67 godzin i obejmuje uprawnienia na kierowcę operatora wózka 
jezdniowego elektrycznego oraz wózka silnikowego napędzanego etylina lub gazem oraz 
bezpieczną wymianą butli. Innymi słowy, po krótszym kursie (trwającym 67 godzin) 
uczestnicy uzyskaliby uprawnienia na WSZYSTKIE rodzaje wózków, łącznie z wózkiem 
podnośnikowym akumulatorowym. Ze względu na korzyści dla uczestników szkolenia 
wynikające z zaproponowanej zmiany w SIWZ, prosimy o zmianę zadania nr 2 w 
ogłoszonej specyfikacji.  
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwi ązanie. 
 
I. Zmiana dot. SIWZ:  
1) W pkt. 1.3 SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia:  
wyrazy: „2. ZADANIE NR 2 - Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego” 
zastępuje się wyrazami: „2. ZADANIE NR 2 - Kierowca operator wózka jezdnio wego z 
napędem silnikowym”.  
2) W pkt. 1.5 ppkt. 1) SIWZ – Opis warunków udziału  w post ępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakresie uprawnie ń do 
wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści:  
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wyrazy: „- certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania za świadcze ń 
(dotyczy szkolenia nr: 2 – Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego)”,  
zastępuje się wyrazami: „- certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania 
zaświadcze ń (dotyczy szkolenia nr: 2 – Kierowca operator wózka  jezdniowego z 
napędem silnikowym)”. 
3) W pkt. 1.5  ppkt. 2) SIWZ – Opis warunków udział u w post ępowaniu oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakresie wiedzy i 
doświadczenia:  
wyrazy: „- w przypadku szkolenia: operator wózka podno śnikowego 
akumulatorowego  (zadanie nr 2), usługi z zakresu s zkoleń operatorów wózków 
widłowych”,  
zastępuje się wyrazami: „- w przypadku szkolenia: Kierowca operator wózka 
jezdniowego z nap ędem silnikowym (zadanie nr 2), usługi z zakresu szk oleń 
operatorów wózków widłowych”. 
4) W pkt. 1.6.1   ppkt. 2) SIWZ – O świadczenia i dokumenty, jakie maj ą dostarczy ć 
wykonawcy:  
wyrazy: „certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania za świadcze ń* 
(dotyczy szkolenia nr: 2 – Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego )”,  
zastępuje się wyrazami: „certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania 
zaświadcze ń* (dotyczy szkolenia nr: 2 – Kierowca operator wózk a jezdniowego z 
napędem silnikowym)”.  
 
II. Zmiana dot. dodatku nr 1 do SIWZ - Formularza o ferty:  
1) wyrazy: „2. ZADANIE NR 2 - Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego” 
zastępuje się wyrazami: „2. ZADANIE NR 2 - Kierowca operator wózka jezdnio wego z 
napędem silnikowym”.  
2) w pkt. 1 ppkt. 2): 
Wyrazy: „Zadanie nr 2: Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego,  za 
kwot ę brutto: ......................................... zł (słownie złotych....................)”,  
zastępuje się wyrazami: „Zadanie nr 2: Kierowca operator wózka jezdniowego z 
napędem silnikowym,  za kwot ę brutto: ......................................... zł (słownie 
złotych.........)”. 
3) w pkt. 17 ppkt. 10): 
wyrazy: „certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania za świadcze ń* 
(dotyczy szkolenia nr: 2 – Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego )”,  
zastępuje się wyrazami: „certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania 
zaświadcze ń* (dotyczy szkolenia nr: 2 – Kierowca operator wózk a jezdniowego z 
napędem silnikowym)”.  
 
 
III. Zmiana dot. Ogłoszenia o zamówieniu:  
1) W pkt. 5): Okre ślenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia, z 
podaniem informacji o mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych:  
wyrazy: „2. ZADANIE NR 2 - Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego” 
zastępuje się wyrazami: „2. ZADANIE NR 2 - Kierowca operator wózka jezdnio wego z 
napędem silnikowym”.  
2) W pkt. 8) ppkt. 1): Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakres ie uprawnie ń do 
wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści:  
wyrazy: „- certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania za świadcze ń 
(dotyczy szkolenia nr: 2 – Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego)”,  



 
3 

zastępuje się wyrazami: „- certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania 
zaświadcze ń (dotyczy szkolenia nr: 2 – Kierowca operator wózka  jezdniowego z 
napędem silnikowym)”. 
3) W pkt. 8)  ppkt. 2): Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków w zakres ie wiedzy i do świadczenia:  
wyrazy: „- w przypadku szkolenia: operator wózka podno śnikowego 
akumulatorowego  (zadanie nr 2), usługi z zakresu s zkoleń operatorów wózków 
widłowych”,  
zastępuje się wyrazami: „- w przypadku szkolenia: Kierowca operator wózka 
jezdniowego z nap ędem silnikowym (zadanie nr 2), usługi z zakresu szk oleń 
operatorów wózków widłowych”. 
4) W pkt. 9.5) ppkt. 3) : Inne dokumenty:  
wyrazy: „certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania za świadcze ń* 
(dotyczy szkolenia nr: 2 – Operator wózka podno śnikowego akumulatorowego )”,  
zastępuje się wyrazami: „certyfikat uprawniaj ący do prowadzenia kursu i wydawania 
zaświadcze ń* (dotyczy szkolenia nr: 2 – Kierowca operator wózk a jezdniowego z 
napędem silnikowym)”.  
 
 

Sprostowanie: 
Dot. SIWZ 

Usuwa się błędny załącznik do SIWZ – dodatek nr 10 zamieszczony na stronie 
internetowej pod nazwą: „10 dodatek nr 3 Wymagania.doc”  i wprowadza się w jego 
miejsce poprawny załącznik do SIWZ – dodatek nr 10 zamieszczony na stronie 
internetowej pod nazwą: „10 dodatek nr 3 Wymagania.doc”. 
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