
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Szkolenia dla nauczycieli w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia w

Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM.STANISŁAWA STASZICA W
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000833496

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Łęczycka 1

1.4.2.) Miejscowość: Aleksandrów Łódzki

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-070

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@alestaszic.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: alestaszic.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00024273/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-29 12:04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00019977/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca
spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca posiada w wykazie wykonanych
usług, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
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okresie, co najmniej dwie usługi przeprowadzenia szkolenia w zakresie tożsamym z
przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.: a) wykorzystywaniu narzędzi cyfrowych w nauczaniu
przedmiotowym, lub/ib) wykorzystaniu narzędzi cyfrowych w zakresie nowych metod
kształcenia, lub/ic) programowania komputerowego 2D i 3Dlub/id) planowania, tworzenia i
dystrybuowania treści marketingowychz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 4 do SIWZ.

Po zmianie: 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:7.1.1 zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.7.1.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.7.1.4. zdolności technicznej lub
zawodowej - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca posiada w wykazie wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie usługi przeprowadzenia
szkolenia w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj.:a) w części nr 1 –
dot. wykorzystywania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym lub wykorzystaniu
narzędzi cyfrowych w zakresie nowych metod kształcenia, b) w części nr 2 – dot.
programowania komputerowego 2D i 3Dc) w części nr 3 – dot. planowania, tworzenia i
dystrybuowania treści marketingowychz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Informacje należy podać w załączniku nr 4 do SIWZ.
7.2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 7.3. W przypadku wykazywania
spełnienia warunków przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) stosuje się postanowienia pkt 10.16 i nast. SWZ.7.4. Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.7.5.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.7.6. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 8.5 SWZ, potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności: 7.6.1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów
podmiotu udostępniającego zasoby; 7.6.2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
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wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia; 7.6.3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach
którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.7.7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane
wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich
sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 8.1.4. SWZ, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
wykonawcy.7.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.7.9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.7.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zasoby są wymagane.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-31 09:00

Po zmianie: 
2021-04-08 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-31 10:00

Po zmianie: 
2021-04-08 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-29

Po zmianie: 
2021-05-07
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