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Busko-Zdrój, 22.04.2015 r. 

 

INFORMACJA  
 

dla Wykonawców NR 1 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

„Organizacja szkoleń i warsztatów w ramach realizacji projektu” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami – dalej ustawa) modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

   
Zamawiający informuje, iż modyfikacji ulega: 
 

 pkt. 12.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 
 

12.1 Oferta musi zawierać: 

Oświadczenie woli. 

1 

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „Oferty cenowej” – Załącznik nr 2 do SIWZ. 
Do oferty należy załączyć:  
- programy szkoleń zgodnie z pkt. 3.4.1 SIWZ i Załącznikiem nr 1 do SIWZ 
- pełną informację na temat zapewnienia praktyk uczestnikom szkolenia zgodnie z pkt. 3.3.5 SIWZ – należy 
załączyć pisemne zobowiązanie minimum 2 podmiotów, w których Wykonawca zamierza praktyki zorganizować.  

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych i stwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy 

1.  
Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki 
Urząd Pracy 

2.  

Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na realizacje szkoleń dla operatorów koparko – ładowarek – zgoda 
Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie na prowadzenie kursu: Operator 
koparko-ładowarki. Kurs powinien zostać zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 
20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U z 2001r, Nr 118 poz. 1263). 

3.  
Podpisane oświadczenia Wykonawcy z art. 22 ust. 1 ustawy o spełnieniu warunków podmiotowych oraz braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24  
ust. 1 ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ).  

4.  

Wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem do SIWZ 

5.  

Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z 
załącznikiem do SIWZ. 

6.  
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji 
zamówienia 
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7.  
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

8.  

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

9.  

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

10.  

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert 

11.  
Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub należy przedłożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy  zgodnie z załącznikiem nr 9 
do SIWZ 

12.  Oryginał wniesienia wadium 

Powyższe dokumenty, wykazy i oświadczenia maja potwierdzać postawione warunki w SIWZ i wykazać brak podstaw  
do wykluczenia. 

 
 

 pkt. I.3 w załączniku nr 1 do SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

 
3. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG (I grupa; 4 osoby). 
Szkolenie musi być zrealizowane wg niżej wymienionego programu: 

Lp. Przedmiot/zagadnienie 

Liczba godzin 

Ogółem Wykłady 
Zajęcia 

praktyczne 

1.  Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego 2 2 - 

2.  Urządzenia spawalnicze 2 2 - 

3.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 3 - 

4.  Bezpieczna praca na hali produkcyjnej 2 2 - 

5.  Materiały dodatkowe do spawania 2 2 - 

6.  Spawanie w praktyce 2 2 - 

7.  Oznaczanie i wymiarowanie spoin 2 2 - 

8.  Metody przygotowania złączy do spawania 2 2 - 

9.  Kwalifikowanie spawaczy 2 2 - 
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10.  Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania TIG 3 3 - 

11.  Materiały dodatkowe do spawania 1 1 - 

12.  Instruktaż wstępny 2 - 2 

13.  Ćwiczenia praktyczne 78 - 78 

RAZEM: 103 23 80 

Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania jednego egzaminu państwowego, którego koszt zostanie wliczony w 
cenę szkolenia. 
Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu, Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom: 
a. zaświadczenie  na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 w 

sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186) oraz  
b. książkę spawacza z wpisanym rodzajem ukończonego kursu oraz rodzajem uprawnień,  
c. Świadectwo Egzaminu Spawacza. 


