
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Realizacja kursów zawodowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. W. St. Reymonta w

Rawie Mazowieckiej” w ramach zadania pn.:"Inwestycja w edukację szansą na zawodowy
sukces"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława
Reymonta

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098648

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Reymonta 14

1.4.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 46 814 46 36

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zsrrawa@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspreymont.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007470/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-15 12:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00006231/01

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: 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
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Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie4) zdolności technicznej lub
zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:Dla części I, II i IIIWykonawca
dysponuje co najmniej 2 trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie zawodowe w
przeprowadzeniu min. usług/szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkoleń ( dot.
wszystkich zadań łącznie ), Wykonawca lub trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub
uprawnienia do prowadzenia szkoleń/wykładów z ww. zadań.

Po zmianie: 
1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie (dotyczy wszystkich części)2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: Dla części I: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca w w/w zakresie wykaże, że: posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń
"operatora wózków widłowych" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków
jezdniowych z napędem silnikowym.Dla części II:W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty
mogą Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności
objętych częścią II przedmiotu zamówienia. Spełnienie tego warunku potwierdza dokument
potwierdzający wpis do Rejestru Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców,
zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Dla części
III:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie (dotyczy wszystkich
części)4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże
że:Dla części I Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje co najmniej 2
trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie zawodowe w przeprowadzeniu min.
usług/szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkoleń ( dot. wszystkich zadań łącznie ),
Wykonawca lub trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub uprawnienia do prowadzenia
szkoleń/wykładów z ww. zadań.Dla części IIWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej
działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie, wykonali bądź wykonują co najmniej 2
usługi o tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia lub podobnej, o wartości nie mniejszej
niż 5 000,00 zł brutto każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje lub inny
dokument potwierdzający, iż usługa została wykonana należycie), z zastrzeżeniem, że w
odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy.UWAGA!(1) Pod pojęciem usług o
tematyce tożsamej z przedmiotem zamówienia lub podobnej Zamawiający rozumie usługi
zrealizowane na podstawie odrębnych umów, które w swym programie miały szkolenia/kursy
szkół prawa jazdy. Przez kursy/szkolenia grupowe Zamawiający rozumie kursy/szkolenia
organizowane dla grupy co najmniej 8 uczestników. (2) Dla spełnienia warunku Wykonawca
musi wykazać co najmniej 2 usługi o podanej wartości każda, niezależnie od tego, ilu części
zamówienia dotyczy złożona oferta;Dla części IIIWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że
dysponuje co najmniej 2 trenerami/wykładowcami posiadającymi doświadczenie zawodowe w
przeprowadzeniu min. usług/szkoleń w zakresie analogicznym do tematyki szkoleń ( dot.
wszystkich zadań łącznie ), Wykonawca lub trener posiada przygotowanie pedagogiczne lub
uprawnienia do prowadzenia szkoleń/wykładów z ww. zadań.
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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: 
2021-02-17 14:00

Po zmianie: 
2021-02-19 14:00

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

Przed zmianą: 
2021-02-17 14:15

Po zmianie: 
2021-02-19 14:15
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