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Dziatajqc zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam6wieri 

I 
publiunych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p6in. zm.), Zamawiajqcy niniejszym I 

I 
zmienia treSt Specyfikacji Istotnych Warun k6w Zam6wienia. 

Jednoaegnie zgodnie z art. 12s ust. 1 i ust. 2 Prawo zam6wieh publicznych i 
Zamawiajqcy przedluia termin skladania ofert do dnia 10 lutego 2009r. gods. 10.00 1 
Otwarcie ofert nastppi dnia 10 lutego 2009r. o godz. 10.15. - 
Specyfikaeja Istotnych Warunk6w Zam6wienia zostaje zmieniona w nastepujqcy spos6b: 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNK~W ZAM~WIENIA. 

1. W pkt. VII SIWZ zmieniono treSC ppkt. 2 na: 

"Certyflkaty jakoici us+ug, obejmujqce swoim zakresem przedmiot zamdwienia (o ile 
instytucja je posiada np. akredytacja kuratora oiwiaty, cettyf7kat systemu zarrgdzania I jakdclq ksztakenia/szkolenia, wydany na podstawie miedzynarodowych norm ISO, inne 
znaki jakodci), w tym atest w zakresie prowadzenia szkolen' spawalniczych zgodnie z 
Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub potwierdzenie nadzoru szkolerf dla 
spawaczy przez instytucje nadzorowane przez ministra wlaiciwego do spraw gospodarki 
oraz Iicenae lub jednorazowq zgode lub inny dokument uprawniajqcy do egzaminowania 
spawauy po kursach w zakresie spawania wedlug normy PN-EN 287-1 w pnypadku 
skladania ofetty na realizacje Cz&ci VI zamdwienia". 

2. W Zatqaniku Nr 6 do SIWZ Czq.46 VI w Czqici A, zawierajqcej opis ptzedmiotu 

zam6wienia pkt. 8 i 9 dotyczqce szkoleh pn. ,,Spawanie stali metodq MIG" i ,,Spawanie 1 
stali metodq MAG" otrzymujq brzmienie: 

pkt. 8 

"Instytuda szkoleniowa powlnna posiadad atest w zakresie prowadzenia szkoleri I 

spawalniczych zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach lub nadz6r : 
szkoleh dla spawaczy p r z r  instytucje nadzorowane przez ministra wlaiciwego do spraw 
gospodarki oraz llcendg lub jednorazowq zgodg lub lnne uprawnlenla do 
egzaminowania spawaczy po kursach w zakresie spawania wedlug normy PN-EN 287-1". 

,Program szkolenia musi byC sporzqdzony zgodnie z Mudhwymi h-ogramami Szkolenia 
Z2mabmgd) Ministasiwa Racy i PoIityM Spoteanej (~~~,standa~szkolenia.pli)ca,gov.p/) oraz 
oboim@aqf~cyrni wytycznymi w ww. zakresie", 



3. W zwiqzku ze zmianq terminu sktadania ofert z dnia 09.02.2009r. na 10.02.2009r., 

zmianie ulega pkt. X ppkt. 1 SIWZ, kt6ry otrzymuje brzmienie: 

,,Bieg terminu zwiqzania ofettq rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skladania ofert. 
Okres zwiqzania ofertq wynosi 30 dni tj. do dnia 11 marca 2009 roku". 

JednoczeSnie zmianie u lega zapis w pkt. 9 ppkt. h CzeSci B poszczeg6lnych zalqczni k6w 

do SIWZ i otrzymuje brzmienie: 

,,Uwazamy sie za zwiqzanych niniejszq ofertq przez okres 30 dni od uplywu terminu 
skladania ofert tj. do dnia 11.03.2009 roku'. 
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