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Gdansk, dnia 09.03.2018
L.dz. WEA.366.2018

dotyczy:

post^powania
o udzielenie
zamowienia
publicznego
numer
prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywne
korekt
tekstu
technlcznego
napisanego
w j§zyku
angielskim,
Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Gdahskiej.

ZP/46/014/U/18
wykonywanie
dia Wydziatu

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamowieii publicznych (t. j . : Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 z pozniejszymi zmianami), informuje, iz dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia (SIWZ).
Zmiana dotyczy opisu warunkow udzialu w post^powaniu okreslonych w rozdziale V pkt. 2 ppkt.c tj.:
Przed zmianq
Jest:
zdolnoSci technicznej lub zawodowej,
Zamawiaj^cy uzna powyzszy warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
opublikowat w czasopismach zagranicznych indeksowanych w JCR w j^zyku angielskim,
minimum 3 artykuty o obj^tosci l^cznej nie mniejszej niz 30 stron formatu A4
oraz wykaze, ze dysponuje, co najmniej 1 osob^ posiadaj^c^ doswiadczenie w tlumaczeniu
i korekcie artykulow naukowych do czasopism indeksowanych w JCR lub w tlumaczeniu ksi^zek
technicznych, ktora ma w dorobku autorstwo angloj^zycznych artykuiow indeksowanych w JCR,
a takze posiada tytui naukowy profesora, docenta lub doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk
technicznych.
Po zmianie
Winno bye:
zdolnosci technicznej lub zawodowej,
Zamawiaj^cy uzna powyzszy warunek za spelniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze:
opublikowat w czasopismach zagranicznych indeksowanych w J C R w j^zyku angielskim,
minimum 3 artykuly o obj^tosci tqcznej nie mniejszej niz 30 stron formatu A4 oraz wykaze,
ze dysponuje, c o najmniej 1 osobe| posiadaj^c^ doswiadczenie w ttumaczeniu i korekcie
artykutow naukowych do czasopism indeksowanych w J C R lub w ttumaczeniu ksi^zek
technicznych, ktora ma w dorobku autorstwo angloj^zycznych artykulow indeksowanych
w J C R , a takze posiada stopieh naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk
technicznych.
Powyzsza zmiana stanowi integraln^ cz^sc SIWZ.
Rownoczesnie Zamawiaj^cy informuje, ze termin sktadania ofert nie ulega zmianie i uptywa w dniu
16 marca 2018 r. o godz. 09:45.
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