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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 32606100000000, ul. al. Lotników  , 02-668  Warszawa, woj. mazowieckie,

państwo Polska, tel. +48 22 116 3535, e-mail dzpie@ifpan.edu.pl, faks +48 22 847 00 82. 

Adres strony internetowej (url): www.ifpan.edu.pl/przetargi 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej: - trzy dostawy

wraz z montażem obejmujące elementy urządzeń lub urządzania do epitaksji z wiązek molekularnych MBE, służące do prowadzenia badań

naukowych, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda z nich. Wykaz dostaw należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr

6, w którym podane będą ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączone

będą dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o

bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf57cb19-f063-4c75-b39a-fad5caa31aeb 6/14 których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 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 –

oświadczenie 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 albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego

kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać,

że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia

spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w

art. 22a ust. 1 uPzp. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1

ustawy Pzp, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając

w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia, z którego będzie wynikać: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów

innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 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
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wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. Zobowiązanie powinno

być złożone wraz z ofertą i powinno być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela podmiotu. 7. Zamawiający, zgodnie z art. 22 a ust. 3

ustawy Pzp oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub

ekonomiczna, 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 12-22 ustawy Pzp. 8. W odniesieniu do warunków dotyczących

zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 19.08.2020

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf57cb19-f063-4c75-b39a-fad5caa31aeb

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf57cb19-f063-4c75-b39a-fad5caa31aeb 7/14 podmioty te zrealizują usługi,

do realizacji których te zdolności są wymagane. 9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa

podmiotu, na potencjale którego Wykonawca polega, 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 lub sytuację finansową lub ekonomiczną 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: Nie Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 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: Nie Informacje dodatkowe: 

 
Drukuj


