Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 51436-2014 z dnia 2014-02-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie edytorskie i zamieszczanie we wskazanym przez
Wykonawcę ogólnopolskim wydaniu dziennika opiniotwórczego o zasięgu krajowym, modułowych
ogłoszeń kolorowych związanych z działalnością Narodowego...
Termin składania ofert: 2014-02-21

Numer ogłoszenia: 57200 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 51436 - 2014 data 13.02.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.
(+48 22) 24 42 858, fax. (+48 22) 20 13 408.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.



W ogłoszeniu jest: W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
(posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania należycie, co najmniej
dwóch usług w zakresie zamieszczania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim kolorowych
ogłoszeń o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 tys. zł brutto każda, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w
celu uzyskania wartości minimalnej. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy
przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w
pkt.6.1.5.SIWZ. W przypadku usług wykonanych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić
dokument (potwierdzający należyte wykonanie usługi) wystawiony po zakończeniu
świadczenia usługi. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu
innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ,
dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ. Pod pojęciem
usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługę, będącą w trakcie realizacji, której
zakończona część - usługa zamieszczania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim kolorowych
ogłoszeń, miała wartość nie mniejszą niż 80 000 tys. zł brutto. W przypadku, gdy Wykonawca
dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty
zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na
złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w
dniu wszczęcia postępowania, czyli zamieszczenia ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy, że warunek określony w pkt
5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Ocena spełnienia ww.
warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.


W ogłoszeniu powinno być: W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni wykazać się wiedzą i
doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego
podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w postaci należytego wykonania, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania należycie, co najmniej
dwóch usług w zakresie zamieszczania w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim kolorowych
ogłoszeń o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 zł brutto każda, w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych kontraktów w
celu uzyskania wartości minimalnej. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy
przedłożą oświadczenie wymienione w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz dokumenty, o których mowa w
pkt.6.1.5.SIWZ. W przypadku usług wykonanych, Wykonawcy mają obowiązek przedstawić
dokument (potwierdzający należyte wykonanie usługi) wystawiony po zakończeniu
świadczenia usługi. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu
innego podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, oprócz oświadczenia,
wymienionego w pkt. 6.1.2. SIWZ i dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.5. SIWZ,
dodatkowo winni oni przedłożyć także dokumenty określone w pkt 6.2. SIWZ.Zamawiający
definiuje jedną usługę jako jedną umowę z jednym klientem w ramach której, publikowano
ogłoszenia w jednym dzienniku ogólnopolskim na łączną kwotę min. 80 000,00 zł brutto W
przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs
walut NBP obowiązujący w dniu wszczęcia postępowania, czyli zamieszczenia ogłoszenia o
przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku oferty
składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia wystarczy,
że warunek określony w pkt 5.2. SIWZ spełni jeden z nich lub Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.

