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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 014925224
Adres pocztowy: ul. Józefa Lewartowskiego 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 00-190
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Łabuś
E-mail: przetargi@cke-efs.pl
Tel.: +48 225366632
Faks: +48 225366504
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.cke.gov.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń i świadectw oraz ich dystrybucja do okręgowych komisji
egzaminacyjnych w 2021 i 2022 roku
Numer referencyjny: CKE/5/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
22420000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie I - Poddruki na 2021 r. - zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym
uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych.
Zadanie II - Poddruki na 2022 r. - wykonanie (w tym ewentualne dostosowanie projektów) poddruków
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym
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składzie chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do
siedzib 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: CKE
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-061403
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 095-226325
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/05/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
— zadanie I – poddruki na 2021 r. – zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,poddruków
świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym uniemożliwiającym
bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych,
— zadanie II – poddruki na 2022 r. – wykonanie (w tym ewentualne dostosowanie projektów) poddruków
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym
składzie chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do
siedzib 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania w ramach każdego z ww. zadań z prawa opcji polegającej
na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy poddruków, w przypadku
zapotrzebowania wykraczającego poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego przez Zamawiającego
w trakcie trwania umowy, zrealizowanego nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu dostaw w zakresie
podstawowym w ramach danego zadania. Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia w ramach
zadania nie przekroczy60 000 sztuk łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu
ósmoklasisty / świadectw dojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Prawo opcji
może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne zamówienia składane
przez Zamawiającego.Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie mniej niż 10 000 szt.
Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z całości lub z części z prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie osiągnie
maksymalnych założeń 60000 szt. poddruków w ramach zadania), Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego, w tym za utracone korzyści, na co Wykonawca
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wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu
zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków wg faktycznego zapotrzebowania.
3. Podział na zadania nie jest podziałem zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poniżej wymienionej czynności przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.): wytworzenie poddruków.
5. Liczby zamawianych poddruków:
1) dla zadania I:
a) 380 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 580 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 525 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d) 60 000 szt. łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty /
świadectwdojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
2) dla zadania II:
a) 460 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 605 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 640 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d) 60 000 szt. łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty /
świadectwdojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.
Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie I - Poddruki na 2021 r. - zaprojektowanie i wykonanie poddruków zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,
poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym składzie chemicznym
uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do siedzib 8 Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych.
Zadanie II - Poddruki na 2022 r. - wykonanie (w tym ewentualne dostosowanie projektów) poddruków
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poddruków świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie, poddruków świadectw dojrzałości, na papierze ze znakiem wodnym o specjalnym
składzie chemicznym uniemożliwiającym bezśladowe usunięcie druku oraz dystrybucja ww. materiałów do
siedzib 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.
2. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania w ramach każdego z ww. Zadań z prawa opcji polegającej
na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy poddruków, w przypadku
zapotrzebowania wykraczającego poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego przez Zamawiającego
w trakcie trwania umowy, zrealizowanego nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu dostaw w zakresie
podstawowym w ramach danego Zadania. Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia w ramach Zadania
nie przekroczy łącznie 60 000 sztuk w tym 10 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty oraz 50 000 sz. Łącznie poddruków świadectw dojrzałości /świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie. Prawo opcji może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez
sukcesywne zamówienia składane przez Zamawiającego. Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie
wyniesie mniej niż 10 000 szt. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z całości lub z części z prawa opcji (wykonanie
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prawa opcji nie osiągnie maksymalnych założeń 60 000 szt. poddruków w ramach Zadania), Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego w tym za utracone korzyści,
na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do
rozszerzenia przedmiotu zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków wg faktycznego zapotrzebowania.
3. Podział na zadania nie jest podziałem zamówienia na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania poniżej wymienionej czynności przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.): wytworzenie poddruków.
5. Liczby zamawianych poddruków:
1) dla zadania I:
a) 380 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 580 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 525 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d)50 000 szt. łącznie poddruków świadectw dojrzałości/świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
e)10 000 szt. zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
2) dla zadania II:
a) 460 000 szt. poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
b) 605 000 szt. poddruków świadectw dojrzałości;
c) 640 000 szt. poddruków świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie;
oraz opcję (liczby maksymalne):
d)50 000 szt. łącznie poddruków świadectw dojrzałości/świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
e)10 000 szt. zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1a i 1b do SIWZ.
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji:
Zamiast:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania w ramach każdego z ww. zadań (zadanie I i zadanie
II) z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy
poddruków, w przypadku zapotrzebowania wykraczającego poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego przez
Zamawiającego w trakcie trwania umowy, zrealizowanego nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu dostaw w
zakresie podstawowym w ramach danego zadania. Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia w ramach
każdego zadania nie przekroczy 60 000 sztuk łącznie poddruków zaświadczeń o szczegółowych wynikach
egzaminu ósmoklasisty / świadectw dojrzałości / świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Prawo
opcji może zostać zrealizowane poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne zamówienia
składane przez Zamawiającego. Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie mniej niż
10000 szt. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z całości lub z części z prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie
osiągnie maksymalnych założeń 60 000 szt. poddruków w ramach zadania), Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie o wykonanie prawa opcji wobec Zamawiającego w tym za utracone korzyści, na co Wykonawca
wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu
zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków wg faktycznego zapotrzebowania.
Powinno być:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania w ramach każdego z ww. zadań (zadanie I i zadanie
II) z prawa opcji polegającej na rozszerzeniu przedmiotu zamówienia o dodatkową liczbę egzemplarzy
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poddruków, w przypadku zapotrzebowania wykraczającego poza zamówienie podstawowe, zgłoszonego
przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, zrealizowanego nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu
dostaw w zakresie podstawowym w ramach danego zadania. Maksymalny zakres dodatkowego zamówienia
w ramach każdego Zadania nie przekroczy łącznie 60 000 sztuk w tym 10 000 szt. poddruków zaświadczeń o
szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz 50 000 sz. łącznie poddruków świadectw dojrzałości /
świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Prawo opcji może zostać zrealizowane poprzez
jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne zamówienia składane przez Zamawiającego. Każdorazowe
zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie mniej niż 10 000 szt. Prawo opcji może zostać zrealizowane
poprzez jednorazowe zamówienie albo poprzez sukcesywne zamówienia składane przez Zamawiającego.
Każdorazowe zamówienie w ramach prawa opcji nie wyniesie mniej niż 10000 szt. Jeżeli Zamawiający nie
skorzysta z całości lub z części z prawa opcji (wykonanie prawa opcji nie osiągnie maksymalnych założeń 60
000 szt. poddruków w ramach zadania), Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o wykonanie prawa opcji
wobec Zamawiającego w tym za utracone korzyści, na co Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. W ramach
prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do rozszerzenia przedmiotu zamówienia o liczbę i rodzaj poddruków
wg faktycznego zapotrzebowania.
Numer sekcji: II.2.14
Zamiast:
Termin związania ofertą 2 miesiące rozumie się jako 60 dni. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie
podstawowe w terminie od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do dnia:
— 17 maja 2021 r., a zamówienie w ramach opcji do 14 października 2021 r. (zadanie I),
— 16 maja 2022 r., a zamówienie w ramach opcji do 17 października 2022 r. (zadanie II).
Wadium 50 000 PLN; zabezpieczenie 8 % ceny oferty
Powinno być:
Termin związania ofertą 2 miesiące rozumie się jako 60 dni. Wykonawca jest zobowiązany wykonać
zamówieniepodstawowe w terminie od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
do dnia:
— 14 maja 2021 r., a zamówienie w ramach opcji do 14 października 2021 r. (zadanie I),
— 13 maja 2022 r., a zamówienie w ramach opcji do 17 października 2022 r. (zadanie II).
Wadium 50 000 PLN; zabezpieczenie 8 % ceny całkowitej podanej w ofercie
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1ustawy Pzp, w szczególności:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:
a) dwie umowy obejmujące wytworzenie materiałów technologią druku stalorytniczego, o wartości każdej
wykazanej umowy nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto;
b) dwie umowy obejmujące wytworzenie papieru z wielotonowym, umiejscowionym znakiem wodnym, o
wartości każdej wykazanej umowy nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto;
2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (osoby oddelegowane do realizacji zamówienia), tj. dysponują co najmniej 2 osobami, z których
jedna uczestniczyła w procesie wykonania druku stalorytniczego, a druga uczestniczyła w procesie wytworzenia
papieru z wielotonowym, umiejscowionym znakiem wodnym, o nakładzie nie mniejszym niż 100 000 szt. dla
każdej z wyżej wymienionych osób.
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2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp.
3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie,warunki, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że:
— w zakresie pkt 1a) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców występujących
wspólnie,
— w zakresie pkt 1b) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców występujących
wspólnie.
Natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp musi
spełnić każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki, o których mowa w ust.
1musi spełniać łącznie z tymi podmiotami, z zastrzeżeniem, że:
— warunek w zakresie pkt 1a) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot albo Wykonawca,
— warunek w zakresie pkt 1b) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot albo Wykonawca,
oraz wykazać, że podmioty, na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy
Pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.
5. Sposób oceny: ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana
wg.formuły spełnia – nie spełnia.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.
1ustawy Pzp, w szczególności:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:
a) dwie umowy obejmujące wytworzenie materiałów technologią druku stalorytniczego, o wartości każdej
wykazanej umowy nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto;
b) dwie umowy obejmujące wytworzenie papieru z wielotonowym, umiejscowionym znakiem wodnym, o
wartości każdej wykazanej umowy nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto;
2) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (osoby oddelegowane do realizacji zamówienia), tj. dysponują co najmniej 2 osobami, z których
jedna uczestniczyła w procesie wykonania druku stalorytniczego, a druga uczestniczyła w procesie wytworzenia
papieru z wielotonowym, umiejscowionym znakiem wodnym, o nakładzie nie mniejszym niż 100 000 szt. dla
każdej z wyżej wymienionych osób.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają wykluczeniu z
postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z
zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp.
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3. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący
wspólnie,warunki, o których mowa w ust. 1, muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że:
— w zakresie pkt 1a) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców występujących
wspólnie,
— w zakresie pkt 1b) warunek musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z Wykonawców występujących
wspólnie.
Natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 ustawy Pzp musi
spełnić każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki, o których mowa w ust.
1musi spełniać łącznie z tymi podmiotami, z zastrzeżeniem, że:
— warunek w zakresie pkt 1a) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot albo Wykonawca,
— warunek w zakresie pkt 1b) musi spełnić samodzielnie co najmniej podmiot albo Wykonawca,
oraz wykazać, że podmioty, na których zasoby się powołuje nie podlegają wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy
Pzp.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające spełnienie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1.
5. Sposób oceny: ocena spełniania powyższych warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana
wg.formuły spełnia – nie spełnia.
Numer sekcji: III.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
Zamiast:
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
Powinno być:
Zamówienie nie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem jest
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

