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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.6)

W ogłoszeniu jest: 65040.65

W ogłoszeniu powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.6)

W ogłoszeniu jest: PLN

W ogłoszeniu powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają

wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Minimalny poziom

zdolności: a) zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że:

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej pięć usług realizacji konferencji bądź eventu dla grupy nie mniejszej niż 100 osób,

wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) dysponuje lub będzie

dysponował osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za

świadczenie usługi, która: • ukończyła studia min. pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455); • Posiada doświadczenie w prowadzeniu konferencji/
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eventów - minimum 10 wydarzeń. UWAGA!!! Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie może wykazać powtórnie usług

wykazanych w Formularzach Rozdział XIX, służących przyznaniu punktacji. Jeżeli Wykonawca w uzupełnionych dokumentach

powtórnie wykaże Ogłoszenie https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4c461603-2aca-4595-957... 5 z 14 2017-04-14 12:45

jakąkolwiek usługę, którą wskazał w kryteriach oceny ofert, Zamawiający nie uzna tej usługi z uwagi na przyznaną punktację. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli

będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o

których mowa w pkt 1. ppkt 2) niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z

nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż stosowna sytuacja o której mowa w pkt 2 niniejszej SIWZ,

wystąpi wyłącznie w sytuacji gdy: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając (wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby

realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać, że Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte

wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp

do ich zasobów. Zobowiązanie musi określać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w

odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne

podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w

postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22

i ust. 5 pkt 1 Pzp. 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności

są wymagane. 4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ppkt 1, nie potwierdzają spełnienia przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby

Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o

których mowa w ppkt 1. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o Ogłoszenie

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=4c461603-2aca-4595-957... 6 z 14 2017-04-14 12:45 kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: Zamawiajacy wymaga wskaznia osoby pełniącej funkję konferansjera. Wymaga

się aby wykonawca dysponował osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za

świadczenie usługi, która: • ukończyła studia min. pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455); • Posiada doświadczenie w prowadzeniu konferencji/

eventów - minimum 10 wydarzeń. Ddatkowo, wrama kryterium punktowane będzie: Doświadczenie zaproponowanego konferansjera

w zakresie prowadzenia konferencji/ eventów o tematyce Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej

2007-2013 /lub perspektywy finansowej 2014/2020

W ogłoszeniu powinno być: Okreśłenie warunków: Minimalny poziom zdoności: a) zdolności techniczne lub zawodowe

zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że: wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej pięć usług

realizacji konferencji bądź eventu dla grupy nie mniejszej niż 100 osób, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. b) dysponuje lub będzie dysponował osobą skierowaną przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za świadczenie usługi, która: • ukończyła studia min. pierwszego stopnia w

rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455); •
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Posiada doświadczenie w prowadzeniu konferencji/ eventów - minimum 10 wydarzeń. UWAGA!!! Wykonawca na wezwanie

Zamawiającego nie może wykazać powtórnie usług wykazanych w Formularzach Rozdział XIX, służących przyznaniu punktacji. Jeżeli

Wykonawca w uzupełnionych dokumentach powtórnie wykaże jakąkolwiek usługę, którą wskazał w kryteriach oceny ofert,

Zamawiający nie uzna tej usługi z uwagi na przyznaną punktację. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i

nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu

tych osób: tak.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.4)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia. wezwieWykonawcę, któego oferta została najwyżej oceniona, do

łożenia w wyznaczonym, nie krószym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia owiadczeń i/lub dokumentów:1) Odpis z

właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; w przypadku

wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem

internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcę dokumenty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V.2. SIWZ. 5) Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w

pkt 5 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości w przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający

wymaga, aby w sytuacji, gdy przedmiotowe dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym

wyłączenie w języku obcym (innym niż język polski), Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz tłumaczeniem na język

polski. 6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie

osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia. wezwieWykonawcę, któego oferta została najwyżej

oceniona, do łożenia w wyznaczonym, nie krószym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia owiadczeń i/lub dokumentów:1)

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; w

przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem

internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez

Wykonawcę dokumenty. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V.2. SIWZ. 5) Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w

pkt 5 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości w przypadku wskazania przez Wykonawcę

dostępności przedmiotowych dokumentów w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający

wymaga, aby w sytuacji, gdy przedmiotowe dokumenty będą dostępne pod wskazanym przez Wykonawcę adresem internetowym

wyłączenie w języku obcym (innym niż język polski), Zamawiający żąda ich złożenia w formie pisemnej wraz tłumaczeniem na język

polski. 6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
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osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. W sytuacji wskazanej w pkt 4, Wykonawca składa: a)Oświadczenie podmiotu czy nie zachodzą wobec

podmiotu na zasoby którego powołuje się Wykonawca, podstawy wykluczenia, składa oświadczenie o których mowa w art. 24 ust. 1

pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, b)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności przedmiotowych dokumentów w

formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera

samodzielnie z tych baz danych pobierze wskazane przez Wykonawcę dokumenty. Dokumenty o których mowa pkt 5 ppkt 5 i 6)

Rozdziału VI SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1)

W ogłoszeniu jest: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają

warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Minimalny poziom zdolności: a) zdolności

techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że: wykonał, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał

co najmniej pięć usług realizacji konferencji bądź eventu dla grupy nie mniejszej niż 100 osób, wraz z podaniem wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. b) dysponuje lub będzie dysponował osobą skierowaną

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialna za świadczenie usługi, która: • ukończyła

studia min. pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455); • Posiada doświadczenie w prowadzeniu konferencji/ eventów - minimum 10 wydarzeń. UWAGA!!!

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie może wykazać powtórnie usług wykazanych w Formularzach Rozdział XIX, służących

przyznaniu punktacji. Jeżeli Wykonawca w uzupełnionych dokumentach powtórnie wykaże jakąkolwiek usługę, którą wskazał w

kryteriach oceny ofert, Zamawiający nie uzna tej usługi z uwagi na przyznaną punktację. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co

najmniej jeden z Wykonawców.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:

1)Wykazu usług wykonanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy; w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie ze wzorem stanowiącym

Formularz nr 6 do SIWZ, przekazanym przez Zamawiającego, w celu wykonania potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku

udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt 2 lit. a) SIWZ 2)Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę

do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym Formularz nr 7 SIWZ, przekazanym przez Zamawiającego, w celu

wykonania potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV pkt 1 ppkt
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2 lit. b) SIWZ.
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