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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 230580 - 2015 data 04.09.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj.
mazowieckie, tel. (+48 22) 39 07 401, fax. (+48 22) 20 13 408.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:



Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.1).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia
powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp.




Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia
powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp.




Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia
powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp.




Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.3.5).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu
dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku. Ocena spełnienia
powyższego warunku nastąpi według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
składanego na podstawie art. 44 ustawy Pzp.




Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, dodatkowo w inni oni przedłożyć: 2.1. dokument potwierdzający, że
będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np.
pisemne zobowiązanie tego podmiotu doudziału w realizacji zamówienia i oddania do
dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia na potrzeby
wykonywania zamówienia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.5. SIWZ dotyczące
tego podmiotu, 2.2. dokument (np. umowa Wykonawcy z podmiotem,o którym mowa
w art. 26 ust. 2b uPzp), dotyczący w szczególności: 2.2.1. zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2.2.2. sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 2.2.3.
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 2.2.4.
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Ww.
dokument wymagany jest w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykona nia
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Dokument określony w pkt 2.2. nie
jest wymagany, o ile dokument określony w pkt 2.1. będzie potwierdzał, że
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a jego treść będzie
zawierała informacje, o których mowa w pkt 2.2.1.-2.2.4. 3. Ponadto w przypadku gdy
przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia bez
zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności dotyczy to
wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego), taki dokument powinien zawierać
wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia wraz
ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu
zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega
Wykonawca; postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

