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II MODYFIKACJA SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr
113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia w postępowaniu na usługę rozliczenia projektu finansowanego ze środków europejskiego
funduszu rozwoju regionalnego. W specyfikacja istotnych warunków zamówienia wprowadza się
następujące zmiany:

1) Pkt. III.1.1.1 otrzymuje brzmienie: Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczałtowe w siedmiu równych ratach.
2) Pkt. III.1.1.5 otrzymuje brzmienie: Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
brutto całego zamówienia Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad
karę umowną na zasadach ogólnych według przepisów Kodeksu cywilnego.
3) Pkt. IV.1.1.2 otrzymuje brzmienie: posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania
zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie usługi w
zakresie przygotowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013, na projekty o wartości brutto nie mniejszej niż 2.000.000 zł.
każdy.
4) Pkt. IV.16.1.4 otrzymuje brzmienie: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwóch usług w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, na projekty o wartości brutto nie mniejszej niż
2.000.000 zł. każdy, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu
wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie(załącznik
Nr 4).
Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.
Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
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