Numer ogłoszenia: 271696 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263980 - 2015 data 06.10.2015 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.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).



W ogłoszeniu jest: 14.10.2015 godzina 10:00, miejsce: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I



ROZWOJU ul.Nowogrodzka 47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2..
W ogłoszeniu powinno być: 16.10.2015 godzina 12:30, miejsce: NARODOWE CENTRUM
BADAŃ I ROZWOJU ul.Nowogrodzka 47A. 00-695 Warszawa KANCELARIA, pok. 204 piętro 2..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).



W ogłoszeniu jest: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul.
Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, pok. 237, piętro 2, 14 października 2015 r. godzina 11:00.
2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy Technicznej



programów operacyjnych: POIR, POWER...
W ogłoszeniu powinno być: 1. Miejsce i termin otwarcia ofert: Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, pok. 315, piętro 2, 16 października 2015 r.
godzina 13:30. 2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektów Pomocy
Technicznej programów operacyjnych: POIR, POWER...



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).



W ogłoszeniu jest: 1. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania
Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku podpisywania oferty
przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści
pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę
prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie pełnomocnika do
reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np.
spółki cywilne, konsorcja),zgodnie zart. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić
pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten
winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą
reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne
jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w
przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 2. W przypadku, gdy Wykonawcy będą
polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy
PZP, dodatkowo winni 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
do udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i
doświadczenia na potrzeby wykonywania zamówienia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.6.
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 wykonania
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.Wykonawca
dostarczy w ofercie specyfikacje techniczne oferowanych urządzeń, sporządzone w języku
polskim. Dane w specyfikacji będą precyzyjnie opisywały każdy wymagany przez Zamawiającego
parametr jakościowy oraz ilościowy. Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób by
Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu jednoznacznie zidentyfikować oferowany sprzęt.
Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów,


można wskazać na rynku więcej niż jeden model urządzenia..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie
lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do
reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) - w przypadku
podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z
oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże
pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie zart. 23 ust. 2 ustawy
Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo
pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w
imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do
jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. W przypadku
wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika

zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. 2. W
przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym
mowa w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, dodatkowo winni 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 do udziału w realizacji zamówienia i oddania do
dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonywania
zamówienia oraz dokumenty określone w pkt. 6.1.6. 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 wykonania 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.Wykonawca dostarczy w ofercie specyfikacje techniczne
oferowanych urządzeń, sporządzone w języku polskim. Dane w specyfikacji będą precyzyjnie
opisywały każdy wymagany przez Zamawiającego parametr jakościowy oraz ilościowy.
Specyfikacja winna być przygotowana w taki sposób by Zamawiający mógł przy jej wykorzystaniu
jednoznacznie zidentyfikować oferowany sprzęt. Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy przy
wykorzystaniu wskazanych w specyfikacji parametrów, można wskazać na rynku więcej niż jeden
model urządzenia. Wyżej wymienione specyfikacje techniczne, w przypadku kiedy nie zostaną
załączone do oferty, będą podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu. Oferta wykonawcy zawierająca
specyfikacje techniczne w postaci skopiowanej treści wymagań określonych w SOPZ, jak
również zawierająca opis nieszczegółowy i nierozbudowany względem tych wymagań zostanie
uznana jako niespełniająca wymagań postawionych w SIWZ i odrzucona na podst. art. 89 ust. 1
pkt 2 uPzp.
II.2) Tekst, który należy dodać:


Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wyżej wymienione specyfikacje techniczne, w
przypadku kiedy nie zostaną załączone do oferty, będą podlegały jednokrotnemu uzupełnieniu.
Oferta wykonawcy zawierająca specyfikacje techniczne w postaci skopiowanej treści wymagań
określonych w SOPZ, jak również zawierająca opis nieszczegółowy i nierozbudowany względem
tych wymagań zostanie uznana jako niespełniająca wymagań postawionych w SIWZ i odrzucona
na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

