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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Świętokrzyska, Krajowy numer identyfikacyjny 16950000000000, ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  7, 25-314  Kielce, woj.

świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 424 150, e-mail anietrzpiel@tu.kielce.pl, faks 041 3443874,041 3424140. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.tu.kielce.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: za posiadającego zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę, który: - w okresie

ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną usługę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż

35 000,00 zł brutto. - dysponuje osobami ( co najmniej jedną) zdolnymi do realizacji zamówienia, które muszą posiadać: a) wyższe

wykształcenie, b) udokumentowane, co najmniej trzyletnie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć merytorycznie związanych z przedmiotem

zamówienia c) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, należycie zrealizowały co najmniej jedno szkolenie

odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: za posiadającego zdolność techniczną lub zawodową uzna się Wykonawcę, który: -w

okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w

tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej dwie usługi o wartości nie niższej niż 17 000,00 zł brutto każda, odpowiadające

rodzajowi przedmiotu zamówienia - dysponuje osobami ( co najmniej jedną) zdolnymi do realizacji zamówienia, które muszą posiadać: a)

wyższe wykształcenie, b) udokumentowane, co najmniej trzyletnie, doświadczenie w prowadzeniu zajęć merytorycznie związanych z

przedmiotem zamówienia c) w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, należycie zrealizowały co najmniej jedno

szkolenie odpowiadające rodzajem przedmiotowi zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: - Wykazu usług (co najmniej jednej) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub



ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SIWZ. -

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i ilości

zrealizowanych szkoleń – załącznik nr 9 do SIWZ. Na potwierdzenie należytego przeprowadzenia szkolenia oraz ich ilości Wykonawca

zobowiązany jest załączyć dowody, w postaci referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz którego szkolenia

zostały przeprowadzone. 

W ogłoszeniu powinno być: - Wykazu usług (co najmniej dwóch) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

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 określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – załącznik nr 6 do SIWZ. -

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia i ilości

zrealizowanych szkoleń – załącznik nr 9 do SIWZ. Na potwierdzenie należytego przeprowadzenia szkolenia oraz ich ilości Wykonawca

zobowiązany jest załączyć dowody, w postaci referencji lub innych dokumentów wystawionych przez podmiot na rzecz którego szkolenia

zostały przeprowadzone. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data:2019-10-28, godzina 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data:2019-11-04, godzina 12:00 

 
Drukuj


