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SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 261262537

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028876/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 14:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00026683/01

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. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik 7), że w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Za spełnienie warunku zamawiający uzna: Na część
I:• Przynajmniej 5 grup szkoleniowych akredytowanych szkoleń ISTQB dla szkoleń objętych
przedmiotem zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego
szkolenia ISTQB (zał. 1, na podstawie oświad-czenia zał. 7);• Przynajmniej 6 grup
autoryzowanych szkoleń CISCO dla szkoleń objętych przedmiotem zamówienia, w tym
przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia CISCO (zał.1, na podstawie
oświadczenia zał. 7)• Przynajmniej 12 grup autoryzowanych szkoleń Microsoft dla szkoleń
objętych przedmiotem zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupowa szkoleniowa dla
wskazanego szkolenia Microsoft (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7).Na część II:•
Przynajmniej 5 grup (łącznie min. 30 osób) autoryzowanych szkoleń Autodesk Inventor dla
szkoleń objętych przedmiotem zamówienia (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7).Na część
III:• Przynajmniej 5 grup (łącznie min. 30 osób) autoryzowanych szkoleń Sterow-niki PLC dla
szkoleń objętych przedmiotem zamówienia (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7);•
Przynajmniej 5 grup (łącznie min. 30 osób) autoryzowanych szkoleń Progra-mowanie robotów
Kawasaki i Epson dla szkoleń objętych przedmiotem za-mówienia (zał. 1, na podstawie
oświadczenia zał. 7).2. Wykonawca musi dysponować osobami (wykaz-załącznik nr 8), które
zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;.Za spełnienie tego warunku
zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę osobami:Na część I:• Do szkolenia ISTQB
po jednym trenerze posiadającym akredytacje SJSI na odpowiednim dla szkolenia poziomie
(Foundation lub Advanced); (oświadczenie załącznik nr 9)• minimum 1 trenera posiadającego
tytuł Certified Cisco Systems Instructor (CCSI) w temacie zgodnym z tematami szkoleń
(oświadczenie załącznik nr 10)• do szkolenia firmy Microsoft po 1 trenerze posiadającym tytuł
Microsoft Certified Trainer oraz certyfikację merytoryczną właściwą dla prowadzonego szkolenia.
);(oświadczenie załącznik nr 11)Na część II:• do szkolenia firmy Autodesk trener posiadający
akceptację tej firmy [Certyfikowany Trener Autodesk – na podstawie kopii certyfikatu Autodesk
na poziomie Professional lub „Certyfikowany Trener Autodesk” w temacie szkolenia;
(oświadczenie załącznik nr 12) Na część III:• do każdego szkolenia trenera z wykształceniem
wyższym magisterskim i min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
Programowania sterowników PLC;(oświadczenie załącznik nr 13)• trener posiadający certyfikat
potwierdzający jego kompetencje wystawiony przez Kawasaki Robotics GmbH. );(oświadczenie
załącznik nr 14)

Po zmianie: 
1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (załącznik 7), że w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
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referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;Za spełnienie warunku zamawiający uzna: Na część
I:• Przynajmniej 5 grup szkoleniowych akredytowanych szkoleń ISTQB dla szkoleń objętych
przedmiotem zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego
szkolenia ISTQB (zał. 1, na podstawie oświad-czenia zał. 7);• Przynajmniej 6 grup
autoryzowanych szkoleń CISCO dla szkoleń objętych przedmiotem zamówienia, w tym
przynajmniej jedna grupa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia CISCO. Dopuszcza się
udokumentowanie doświadczenia wykonawcy w zakresie szkoleń tożsamych tematycznie, ale
realizowanych wcześniej pod inną nazwą (zał.1, na podstawie oświadczenia zał. 7)•
Przynajmniej 12 grup autoryzowanych szkoleń Microsoft dla szkoleń objętych przedmiotem
zamówienia, w tym przynajmniej jedna grupowa szkoleniowa dla wskazanego szkolenia
Microsoft (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7).Na część II:• Przynajmniej 5 grup (łącznie
min. 30 osób) autoryzowanych szkoleń Autodesk Inventor dla szkoleń objętych przedmiotem
zamówienia (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7).Na część III:• Przynajmniej 5 grup
(łącznie min. 30 osób) autoryzowanych szkoleń Sterow-niki PLC dla szkoleń objętych
przedmiotem zamówienia (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7);• Przynajmniej 5 grup
(łącznie min. 30 osób) autoryzowanych szkoleń Progra-mowanie robotów Kawasaki i Epson dla
szkoleń objętych przedmiotem za-mówienia (zał. 1, na podstawie oświadczenia zał. 7).2.
Wykonawca musi dysponować osobami (wykaz-załącznik nr 8), które zostaną skierowane do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami;.Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna
dysponowanie przez wykonawcę osobami:Na część I:• Do szkolenia ISTQB po jednym trenerze
posiadającym akredytacje SJSI na odpowiednim dla szkolenia poziomie (Foundation lub
Advanced); (oświadczenie załącznik nr 9)• minimum 1 trenera posiadającego tytuł Certified
Cisco Systems Instructor (CCSI) w temacie zgodnym z tematami szkoleń (oświadczenie
załącznik nr 10)• do szkolenia firmy Microsoft po 1 trenerze posiadającym tytuł Microsoft
Certified Trainer oraz certyfikację merytoryczną właściwą dla prowadzonego szkolenia. );
(oświadczenie załącznik nr 11)Na część II:• do szkolenia firmy Autodesk trener posiadający
akceptację tej firmy [Certyfikowany Trener Autodesk – na podstawie kopii certyfikatu Autodesk
na poziomie Professional lub „Certyfikowany Trener Autodesk” w temacie szkolenia;
(oświadczenie załącznik nr 12) Na część III:• do każdego szkolenia trenera z wykształceniem
wyższym magisterskim i min. rocznym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z
Programowania sterowników PLC;(oświadczenie załącznik nr 13)• trener posiadający certyfikat
potwierdzający jego kompetencje wystawiony przez Kawasaki Robotics GmbH. );(oświadczenie
załącznik nr 14)

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: 
2021-04-09 09:00

Po zmianie: 
2021-04-14 09:00

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

Przed zmianą: 
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2021-04-09 09:30

Po zmianie: 
2021-04-14 09:30

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

Przed zmianą: 
2021-05-09

Po zmianie: 
2021-05-14
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