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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 350168-2014 z dnia 2014-10-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godów
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w Zespole Szkół w Skrzyszowie - Gimnazjum im.
Powstańców Śląskich w ramach projektu Dobra szkoła - lepsza przyszłość współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w...
Termin składania ofert: 2014-10-29

Numer ogłoszenia: 353262 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 350168 - 2014 data 21.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie, tel. 32 47 65 065, 47 65 063, fax. 32 4765100.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
W ogłoszeniu jest: 6.2.1 Warunek dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Należy udokumentować wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z
posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej związanej z prowadzeniem zajęć
psychologiczno-pedagogicznych z tematyką doradztwa zawodowego. Okresy wykonywania usług nie mogą się
pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz)
należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest
poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może
być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na
spełnienie tego warunku. 6.2.2 Warunek dla części 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26: Należy udokumentować
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub
usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub
młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z języka angielskiego. Okresy wykonywania usług nie mogą się
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pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz)
należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest
poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może
być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na
spełnienie tego warunku. 6.2.3 Warunek dla części 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: Należy udokumentować
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub
usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub
młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z podstaw przedsiębiorczości co najmniej na poziomie gimnazjum.
Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.4 Warunek dla części
22, 23, 24: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w
pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć psychologiczno-pedagogicznych.
Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
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terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.5 Warunek dla części
31: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy
pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z matematyki. Okresy wykonywania
usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług
(zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie
tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.6 Warunek dla części 27, 28: Należy udokumentować
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub
usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub
młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z fizyki. Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz)
należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest
poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może
być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na
spełnienie tego warunku. 6.2.7 Warunek dla części 29: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem
24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z
prowadzeniem zajęć z chemii. Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w
odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być
oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie
tego warunku. 6.2.8 Warunek dla części 30: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem
24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z
prowadzeniem zajęć z biologii. Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w
odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być
oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie
tego warunku. 6.2.9 Warunek dla części 32: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem
24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z prowadzeniem doradztwa zawodowego.
Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
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zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku..
W ogłoszeniu powinno być: 6.2.1 Warunek dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Należy udokumentować wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług
związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej związanej z
prowadzeniem zajęć psychologiczno-pedagogicznych z tematyką doradztwa zawodowego. Okresy
wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.2 Warunek dla części
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego
doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z
języka angielskiego. Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na
rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub
są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego
w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie
wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego
warunku. 6.2.3 Warunek dla części 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: Należy udokumentować wykonanie w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z
posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej
z prowadzeniem zajęć z podstaw przedsiębiorczości co najmniej na poziomie gimnazjum. Okresy wykonywania
usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w
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przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług
(zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie
tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.4 Warunek dla części 22, 23, 24: Należy
udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej
jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy
pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć psychologiczno-pedagogicznych.
Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.5 Warunek dla części
28, 31: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w
pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z matematyki. Okresy
wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
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w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.6 Warunek dla części
27: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co
najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy
pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z fizyki. Okresy wykonywania usług nie
mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do
siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego
warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku. 6.2.7 Warunek dla części 29: Należy udokumentować
wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub
usług związanych z posiadaniem 24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub
młodzieżą związanej z prowadzeniem zajęć z chemii. Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz)
należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest
poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno
być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może
być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na
spełnienie tego warunku. 6.2.8 Warunek dla części 30: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem
24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z dziećmi lub młodzieżą związanej z
prowadzeniem zajęć z biologii. Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony
poprzez złożenie : a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w
odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie
wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być
oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w
wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie
tego warunku. 6.2.9 Warunek dla części 32: Należy udokumentować wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, co najmniej jednej usługi lub usług związanych z posiadaniem
24-miesięcznego doświadczenia łącznie, w pracy pedagogicznej z prowadzeniem doradztwa zawodowego.
Okresy wykonywania usług nie mogą się pokrywać. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
W wykazie usług (zał. nr 3 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.2 siwz.
Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie, a w odniesieniu do usług okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert Jeżeli jednak wykonawca z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest
w stanie uzyskać poświadczenia dowodem może być oświadczenie wykonawcy. W przypadku gdy
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonanie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie tego warunku..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
W ogłoszeniu jest: 6.3.1 Warunek dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co
najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć
psychologiczno-pedagogicznych z tematyką doradztwa zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami. Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.2 Warunek dla części 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25, 26:
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Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie pedagogiczne
oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami. Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.3 Warunek dla części 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21: Dysponowanie
przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje
do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości co najmniej na poziomie gimnazjum, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do
siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.4 Warunek dla części 22, 23,
24: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi
zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał.
nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.5 Warunek dla części
31: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z matematyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
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Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.6 Warunek dla części 27, 28: Dysponowanie przy realizacji
zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z fizyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie: a) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie
osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.7 Warunek dla
części 29: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z chemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.8 Warunek dla części 30: Dysponowanie przy realizacji
zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z biologii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie: a) wykazu osób, które
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będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie
osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.9 Warunek dla
części 32: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami. Warunek zostanie
spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do
siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz..
W ogłoszeniu powinno być: 6.3.1 Warunek dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7: Dysponowanie przy realizacji
zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
prowadzenia zajęć psychologiczno-pedagogicznych z tematyką doradztwa zawodowego, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do
siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.2 Warunek dla części 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 25, 26: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do
siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.3 Warunek dla części 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z podstaw przedsiębiorczości co najmniej
na poziomie gimnazjum, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli z późniejszymi zmianami. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie
osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.4 Warunek dla
części 22, 23, 24: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć psychologiczno-pedagogicznych, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi
zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał.
nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.5 Warunek dla części
28, 31: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z matematyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia
lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które
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będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.6 Warunek dla części 27: Dysponowanie przy realizacji
zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z fizyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w
sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie: a) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie
osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.7 Warunek dla
części 29: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie
pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z chemii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez
złożenie: a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie
warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.8 Warunek dla części 30: Dysponowanie przy realizacji
zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada: - przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do
prowadzenia zajęć z biologii, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli z późniejszymi zmianami.: Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie: a) wykazu osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, b) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie
osób (zał. nr 4 do siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz. 6.3.9 Warunek dla
części 32: Dysponowanie przy realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada : - przygotowanie
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pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli z późniejszymi zmianami. Warunek zostanie
spełniony poprzez złożenie : a) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, b)
oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. W wykazie osób (zał. nr 4 do
siwz) należy wykazać spełnienie warunku określonego w punkcie 6.3 siwz..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.10.2014 godzina 10:30, miejsce Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta ul. 1 Maja 53 44-340 Godów.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.10.2014 godzina 11:00, miejsce Urząd Gminy Godów - Biuro Obsługi Klienta ul. 1 Maja 53 44-340 Godów.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: zał.cz.2.
W ogłoszeniu jest: Prowadzenie zajęć wyrównawczych z fizyki 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub
zakresu zamówienia: Grupa uczniów: klasy I-III 2) Czas trwania lub termin wykonania: - średnio po 2 godziny
tygodniowo = 28 godzin (1 godzina = 1 godzinie lekcyjnej).
W ogłoszeniu powinno być: Prowadzenie zajęć wyrównawczych z matematyki 1) Krótki opis ze wskazaniem
wielkości lub zakresu zamówienia: Grupa uczniów: klasy I-III 2) Czas trwania lub termin wykonania: - średnio
po 2 godziny tygodniowo = 28 godzin (1 godzina = 1 godzinie lekcyjnej).
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