Projekt „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Częstochowa, 07.08.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Numer ogłoszenia: 264060; data zamieszczenia: 07.08.2014
Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego na usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje
zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym
„Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje
modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:
1)

Załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 3 – Kurs prawa jazdy kat. C+E

zamiast:
„Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 50 godzin dla każdej osoby, w tym:
− zajęcia teoretyczne 20 godz./os.
− zajęcia praktyczne 30 godz./os.”
winno być:
Liczba godzin dydaktycznych (godzina szkolenia = godzina lekcyjna = 45 min) kursu ogółem
wynosi min. 45 godzin dla każdej osoby, w tym:
− zajęcia teoretyczne 20 godz./os.
− zajęcia praktyczne 25 godz./os.
2)

Załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 10 – Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

w ust. 2 zamiast:
• wykonywanie dokumentacji technicznej z zastosowaniem programu Auto-Cad,
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winno być:
• wykonywanie dokumentacji technicznej z zastosowaniem programu Auto-Cad lub
programu równoważnego o parametrach takich samych bądź lepszych.
3)

Rozdział VI ust. 2 pkt 4 SIWZ:
Zadanie nr 11 – Kurs magazynier hurtownik wraz z komputerową obsługą sklepu
i magazynu oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną
wymianą butli gazowej.

zamiast:
„dla zadania nr 11 warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje i co najmniej 2-letnie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych na kursach kierowcy/operatora wózka
jezdniowego, co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do szkolenia praktycznego
kierowcy/operatora wózka jezdniowego lub/i bezpiecznej wymiany butli gazowej, w tym: co
najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia UDT kierowcy/operatora wózka
jezdniowego i co najmniej 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia UDT do bezpiecznej
wymiany butli gazowej; 1 osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i co najmniej 2 letnie
doświadczenie w prowadzeniu kursów magazyniera oraz 1 osobą posiadającą kwalifikacje
i co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie obsługi kasy
fiskalnej”
winno być:
„dla zadania nr 11 warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje i co najmniej 2-letnie
doświadczenie w prowadzeniu zajęć teoretycznych na kursach kierowcy/operatora wózka
jezdniowego, co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do szkolenia praktycznego
kierowcy/operatora wózka jezdniowego lub/i bezpiecznej wymiany butli gazowej, 1 osobą
posiadającą kwalifikacje zawodowe i co najmniej 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu
kursów magazyniera”
4) Załącznik nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 11 – Kurs magazynier hurtownik wraz z komputerową obsługą sklepu i
magazynu oraz obsługą wózka jezdniowego z napędem silnikowym i bezpieczną
wymianą butli gazowej.
zamiast:
„Program szkolenia dotyczący obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym
i bezpieczną wymiana butli gazowej powinien być zgodny z programem opracowanym
i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do
spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, czyli Ośrodek
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Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Mysłowicach.
Szkolenie to ma za zadanie przygotować jego uczestników do egzaminu przed komisją UDT.
Jednak każdy z uczestników winien odbyć minimum 15 godzin zajęć praktycznych –
z zakresu obsługi wózka jezdniowego”
winno być:
Program szkolenia dotyczący obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym
i bezpieczną wymiana butli gazowej powinien być zgodny z programem opracowanym
i zatwierdzonym przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do
spraw gospodarki – Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, czyli
Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie to ma za zadanie przygotować jego
uczestników do egzaminu przed komisją UDT. Jednak każdy z uczestników winien odbyć
minimum 15 godzin zajęć praktycznych – z zakresu obsługi wózka jezdniowego.”
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