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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146417 - 2011 data 24.05.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, woj. 

pomorskie, tel. +48 58 347 12 33, fax. +48 58 347 13 15. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.. 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie: minimum 3 usługi prowadzenia szkoleń z jęz. angielskiego na 

poziomie Advance (C1) w tym min. 1 z tematyki architektonicznej/ urbanistycznej ( 

dla szkół wyższych, Izb lub Stowarzyszeń Architektonicznych/ Urbanistycznych lub 

Firm architektonicznych/urbanistycznych) . Zamawiający uzna warunek za spełniony 

na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu Usług (załącznik nr 6 do SIWZ).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.. 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował osobą władającą językiem angielskim jako 

ojczystym (native speaker) oraz posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu min. 3 

szkoleń z języka angielskiego w tym min. 1 z tematyki architektonicznej / 

urbanistycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli 

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą władającą językiem angielskim 

jako ojczystym (native speaker) oraz posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu 

min. 3 szkoleń z języka angielskiego na poziomie Advance (C1) w tym min. 1 z 

tematyki architektonicznej / urbanistycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony 

na podstawie złożonego przez Wykonawcę Wykazu Osób (załącznik nr 4 do SIWZ).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1. 

 W ogłoszeniu jest: a.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 W ogłoszeniu powinno być: a.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu - załącznik nr 2 do SIWZ b.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 



wykonywaniu zamówienia -- załącznik nr 4 do SIWZ c.Wykaz usług - załącznik nr 6 

do SIWZ. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o osobie realizującej zamówienie. 

 W ogłoszeniu powinno być: Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., Zamawiający żąda od 

Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

przedmiotowego zamówienia. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. 

 W ogłoszeniu jest: 02.06. 2011 r. o godz. 13.30 miejsce: Politechnika Gdańska 

Wydział Architektury Gdańsk-Wrzeszcz, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 

Gdańsk Gmach Główny pok. 414 .. 

 W ogłoszeniu powinno być: 09.06. 2011 r. o godz. 13.30 miejsce: Politechnika 

Gdańska Wydział Architektury Gdańsk-Wrzeszcz, przy ul. G. Narutowicza 11/12, 80-

233 Gdańsk Gmach Główny pok. 414 .. 

 


