Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 62004-2015 z dnia 2015-03-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby zamawiającego źródła supercontinuum, zestawu do
spektroskopii optycznej oraz spin-coatera z układem sterowania dla Katedry Metrologii i
Optoelektroniki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i...
Termin składania ofert: 2015-03-31
Numer ogłoszenia: 63520 - 2015; data zamieszczenia: 23.03.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 62004 - 2015 data 19.03.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 348 61 52, fax. +48 58 347 24 45.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: OPIS - dokumentację techniczną dotyczącą urządzeń będących
przedmiotem zamówienia. Przez dokumentację techniczną rozumie się specyfikacje
techniczne udostępnione przez producentów i dystrybutorów lub własne opisy i informacje
sporządzone przez Wykonawcę na temat oferowanego urządzenia i podzespołów z podaniem
producenta, modelu, typu. Specyfikacje techniczne muszą potwierdzać wszystkie wymagane
minimalne parametry wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ.
Zamawiający dopuszcza złożenie opisu w języku angielskim..
W ogłoszeniu powinno być: 1) Oferta - sporządzona wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ 2) Formularz rzeczowo-cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załączniki nr
2a-2c do SIWZ dla części, o którą Wykonawca się ubiega. 3) Opcjonalnie, pełnomocnictwo
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia 4) Opcjonalnie, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą 5) Wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów powinno określać w szczególności: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotu, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia Wymóg formy pisemnej zobowiązania będzie spełniony w przypadku złożenia
oryginału dokumentu zawierającego pod treścią oświadczenia podpis osoby je składającej.
Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełniają wymogu formy

określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci
wymienionych w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i
doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji
zamówienia. Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną prawem formę (np.
podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w III.4.3.1.
II.2) Tekst, który należy dodać:



Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) Oferta - sporządzona wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz rzeczowo-cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego
załączniki nr 2a-2c do SIWZ dla części, o którą Wykonawca się ubiega. 3) Opcjonalnie,
pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia 4) Opcjonalnie, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą 5) Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami tymi
zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji
wykonawcy niezbędnych zasobów powinno określać w szczególności: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotu, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia Wymóg formy pisemnej zobowiązania będzie spełniony w przypadku złożenia
oryginału dokumentu zawierającego pod treścią oświadczenia podpis osoby je składającej.
Zobowiązania podmiotów trzecich do udostępnienia zasobów, złożone w formie kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełniają wymogu formy
określonej w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci
wymienionych w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zasobów, gdy dotyczy wiedzy i
doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestniczenia tego podmiotu w realizacji
zamówienia. Uczestnictwo to może mieć dowolną, dozwoloną prawem formę (np.
podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). 6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w III.4.3.1.

