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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  INSTYTUT LOTNICTWA Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-256 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Komisja ds. Zamówień Publicznych,
Instytut Lotnictwa Al. Krakowska 110/114, 02-256
Warszawa

Tel.: +48 228460011-253

Osoba do kontaktów:  Piotr Nowogrodzki

E-mail:  piotr.nowogrodzki@ilot.edu.pl Faks:  +48 228466567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ilot.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania ANSYS lub równoważnego. Przedmiot zamówienia
obejmuje:
1) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Enterprise Solver
lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na okres 1
roku
2) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS Mechanical Enterprise
PrePost lub oprogramowania równoważnego oraz usługę wsparcia technicznego TECS lub równoważnego na
okres 1 roku
3) dostawę dwóch bezterminowych, pływających licencji oprogramowania ANSYS HPC Pack lub
oprogramowania równoważnego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48460000  
Dodatkowe przedmioty 72611000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
10/ZZ/AZLZ/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ebora
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-025959   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 040-073692  z dnia:  25/02/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
23/02/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa oprogramowania ANSYS
lub równoważnego. Przedmiot
zamówienia obejmuje:
1) dostawę dwóch bezterminowych,
pływających licencji oprogramowania
ANSYS Mechanical Enterprise
Solver lub oprogramowania
równoważnego oraz usługę
wsparcia technicznego TECS lub
równoważnego na okres 1roku
2) dostawę dwóch bezterminowych,
pływających licencji
oprogramowania ANSYS
Mechanical EnterprisePrePost lub
oprogramowania równoważnego
oraz usługę wsparcia technicznego
TECS lub równoważnego na okres 1
roku
3) dostawę dwóch bezterminowych,
pływających licencji oprogramowania
ANSYS HPC Pack lub
oprogramowania równoważnego.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest
dostawa oprogramowania ANSYS
lub równoważnego
Część nr I – dostawa
oprogramowania ANSYS lub
równoważnego
1) dwóch bezterminowych,
pływających licencji oprogramowania
ANSYS Mechanical Enterprise
Solver lub oprogramowania
równoważnego oraz usługę
wsparcia technicznego TECS lub
równoważnego na okres 1roku
2) dwóch bezterminowych,
pływających licencji
oprogramowania ANSYS
Mechanical EnterprisePrePost lub
oprogramowania równoważnego
oraz usługę wsparcia technicznego
TECS lub równoważnego na okres 1
roku
3) dwóch bezterminowych,
pływających licencji oprogramowania
ANSYS HPC Pack lub
oprogramowania równoważnego.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (OPZ) określa załącznik
nr 1 do SIWZ.

Część nr II – usługa wsparcia
technicznego TECS lub
równoważnego do użytkowanego
oprogramowania firmy ANSYS
2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia (OPZ) określa załącznik
nr 1a i 1b do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:
Dostawa 3 rodzajów
oprogramowania ANSYS lub
równoważnego.

Powinno być:

Część nr I - dostawa 3 rodzajów
oprogramowania ANSYS lub
równoważnego
Część nr II - usługa wsparcia
technicznego TECS lub
równoważnego do użytkowanego
oprogramowania firmy ANSYS (4
rodzaje oprogramowań)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:
W przedmiotowym postępowaniu,
przed upływem terminu składania
ofert, Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 20 000
PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych, 00/100).

Powinno być:

W przedmiotowym postępowaniu,
przed upływem terminu składania
ofert, Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości:
Część nr I - 20 000 PLN (słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100)
Część nr II - 4 000,00 PLN (słownie:
cztery tysiące złotych 00/100).
W przypadku składania przez
Wykonawcę oferty na obie części
należy wnieść wadium w wysokości
sumy wadiów poszczególnych części
tj. łączną kwotę 24 000,00 PLN.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2

Zamiast:
Warunki finansowe określa projekt
umowy stanowiący załącznik nr 8 do
SIWZ.

Powinno być:
Warunki finansowe określa projekt
umowy stanowiący załącznik nr 8a i
8b do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1)

Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w
szczególności posiadają zdolności
techniczne lub zawodowe niezbędne
do wykonania zamówienia tj.:
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali co
najmniej 1 zamówienie polegające
na dostawie oprogramowania
ANSYS lub równoważnego, o
wartości zrealizowanego zamówienia
co najmniej 200 000 zł brutto.
Zasady równoważności zostały
opisane przez Zamawiającego w
Opisie przedmiotu zamówienia

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności
Część nr I – posiadają zdolności
techniczne lub zawodowe niezbędne
do wykonania zamówienia tj.:
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonali co
najmniej 1 zamówienie polegające
na dostawie oprogramowania
ANSYS lub równoważnego, o
wartości zrealizowanego zamówienia
co najmniej 200 000 zł brutto.
Zasady równoważności zostały
opisane przez Zamawiającego w
Opisie przedmiotu zamówienia
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stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podlegają wykluczeniu
z postępowania w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
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 powyżej, musi
spełniać co najmniej jeden
Wykonawca, zaś brak podstaw
do wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10
ustawy Pzp musi wykazać każdy z
nich.
4. W przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, warunek, o którym
mowa powyżej, musi spełniać
ten Wykonawca lub co najmniej
jeden podmiot, na którego
zasoby Wykonawca się powołuje.
Jednocześnie Wykonawca musi
wykazać, że podmioty na których
zasoby sie 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 i 8 ustawy
Pzp.
5. W przypadku gdy
Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca
musi wykazać, że podwykonawcy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.
1 i 8 ustawy Pzp.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi,
że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia
podwykonawcy.

stanowiącym załącznik nr 1a do
SIWZ.
Część nr II – posiadają zdolności
techniczne lub zawodowe niezbędne
do wykonania zamówienia
tj.: w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie
wykonali co najmniej 1 zamówienie
polegające na świadczeniu
usługi wsparcia technicznego
TECS lub równoważnego dla
oprogramowania ANSYS o wartości
zrealizowanego zamówienia
co najmniej 50 000 zł brutto.
Zasady równoważności zostały
opisane przez Zamawiającego w
Opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1b do
SIWZ.
2. Wykonawcy, którzy biorą udział
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podlegają wykluczeniu
z postępowania w przypadku
zaistnienia przesłanek określonych w
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1
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 powyżej, musi
spełniać co najmniej jeden
Wykonawca, zaś brak podstaw
do wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 i oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8
z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10
ustawy Pzp musi wykazać każdy z
nich.
4. W przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, warunek, o którym
mowa powyżej, musi spełniać
ten Wykonawca lub co najmniej
jeden podmiot, na którego
zasoby Wykonawca się powołuje.
Jednocześnie Wykonawca musi
wykazać, że podmioty na których
zasoby sie powołuje, nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
w zakresie określonym w art. 24 ust.
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Wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
i w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz
opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa
JEDZ - wg treści określonej w
załączniku nr 2 do SIWZ;
W przypadku, gdy o zamówienie
ubiegają się Wykonawcy
występujący wspólnie, JEDZ
składa każdy z ww. Wykonawców.
JEDZ potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
JEDZ potwierdza również brak
podstaw wykluczenia w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.
1 i 8 ustawy Pzp w zakresie każdego
z ww. Wykonawców w tym również
okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym
Wykonawca powołuje się na ich
zasoby oraz w celu potwierdzenia,
że ww. podmioty nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w
związku ze spełnieniem przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy
Pzp, składa JEDZ dotyczący tych
podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca
zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5
pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, składa JEDZ
dotyczący tych podwykonawców.
2. Na wezwanie Zamawiającego,
w celu potwierdzenia okoliczności
wykazanych przez Wykonawcę
w treści JEDZ, Wykonawca,

1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy
Pzp.
5. W przypadku gdy
Wykonawca zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca
musi wykazać, że podwykonawcy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.
1 i 8 ustawy Pzp.
6. Jeżeli zamawiający stwierdzi,
że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia,
wykonawca obowiązany jest
zastąpić tego podwykonawcę
lub zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
Wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
i w celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz
opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa
JEDZ - wg treści określonej w
załączniku nr 2 do SIWZ;
W przypadku, gdy o zamówienie
ubiegają się Wykonawcy
występujący wspólnie, JEDZ
składa każdy z ww. Wykonawców.
JEDZ potwierdza spełnianie
warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu,
JEDZ potwierdza również brak
podstaw wykluczenia w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt.
1 i 8 ustawy Pzp w zakresie każdego
z ww. Wykonawców w tym również
okoliczności, o których mowa w art.
24 ust. 7-10 ustawy Pzp.
W przypadku gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w którym
Wykonawca powołuje się na ich
zasoby oraz w celu potwierdzenia,
że ww. podmioty nie podlegają
wykluczeniu z postępowania w
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którego ofertę oceniono jako
najkorzystniejszą, przedłoży w
terminie 10 dni od dnia wezwania
następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych
dostaw (w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w
rozdziale IX ust. 1 pkt. 1 niniejszej
SIWZ), w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
lub dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o 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– wg treści określonej
w załączniku nr 3 do SIWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku
zaniechania załączenia ww.
dokumentu przez Wykonawcę
w związku z brzmieniem art. 26
ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiązany jest podać w treści
oferty adres internetowy strony
na której znajduje się ww. rejestr
lub ewidencja, wydający urząd lub

związku ze spełnieniem przesłanek
określonych w art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy
Pzp, składa JEDZ dotyczący tych
podmiotów.
W przypadku gdy Wykonawca
zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania w związku ze
spełnieniem przesłanek określonych
w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5
pkt. 1 i 8 ustawy Pzp, składa JEDZ
dotyczący tych podwykonawców.
2. Na wezwanie Zamawiającego,
w celu potwierdzenia okoliczności
wykazanych przez Wykonawcę
w treści JEDZ, Wykonawca,
którego ofertę oceniono jako
najkorzystniejszą, przedłoży w
terminie 10 dni od dnia wezwania
następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) Część nr I - wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych dostaw (w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania
warunku zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w
rozdziale IX ust. 1 pkt. 1 niniejszej
SIWZ), w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
lub dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o 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
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organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji (jeżeli to możliwe);
3) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu;
5) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
6) oświadczenia Wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego

ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert– wg treści określonej
w załączniku nr 3a do SIWZ;
Część nr II - wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług (w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania
warunku zdolności technicznej
lub zawodowej, o którym mowa w
rozdziale IX ust. 1 pkt. 1 niniejszej
SIWZ), w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
lub dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o 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– wg treści określonej
w załączniku nr 3b do SIWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku
zaniechania załączenia ww.
dokumentu przez Wykonawcę
w związku z brzmieniem art. 26
ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca
zobowiązany jest podać w treści
oferty adres internetowy strony
na której znajduje się ww. rejestr
lub ewidencja, wydający urząd lub
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wyroku lub decyzji – dokumentów
potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności– wg treści określonej w
załączniku nr 4 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne – wg treści określonej w
załączniku nr 5 do SIWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg
treści określonej w załączniku nr 6
do SIWZ;.
3. SPOSÓB OCENY: Ocena
spełniania powyższych warunków
wymaganych od Wykonawcy
zostanie dokonana wg formuły
spełnia-nie spełnia.
4. W przypadku, gdy o zamówienia
ubiegają się Wykonawcy
występujący wspólnie Wykonawcy
łącznie złożą dokumenty i
oświadczenia określone w ust.
2, na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
wg następujących zasad:
1) w zakresie ust. 2 pkt. 2-8
oświadczenia i dokumenty złoży
każdy Wykonawca;
2) w zakresie ust. 2 pkt 1 warunek
udziału w postępowaniu zostanie
uznany za spełniony wówczas
gdy co najmniej jeden z ww.
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
potwierdzi spełnienie każdego z ww.
warunków;
5. W przypadku gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu załącza dokumenty
w zakresie określonym w ust. 2 pkt.
1, w jakim Wykonawca powołuje
się na ich zasoby oraz w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, Wykonawca składa
dokumenty i oświadczenia określone

organ, dokładne dane referencyjne
dokumentacji (jeżeli to możliwe);
3) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu;
5) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
6) oświadczenia Wykonawcy
o braku wydania wobec niego
prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej
o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji – dokumentów
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w ust. 2 pkt. 2-8 dotyczące tych
podmiotów.
6. W przypadku gdy Wykonawca
zadeklarował powierzenie
wykonania części zamówienia
podwykonawcom, w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, Wykonawca złoży
dokumenty i oświadczenia określone
w ust. 2 pkt. 2-8 dotyczące tych
podwykonawców.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 2:
1) pkt. 5 – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21,
2) pkt. 2-4 – składa dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w
ust. 7 pkt. 1) i pkt. 2) lit. b) powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9. Dokument, o którym mowa w
ust. 7 pkt. 2 lit. a) powinny być

potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych
należności– wg treści określonej w
załączniku nr 4 do SIWZ;
7) oświadczenia Wykonawcy o
braku orzeczenia wobec niego
tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne – wg treści określonej w
załączniku nr 5 do SIWZ;
8) oświadczenia Wykonawcy o
niezaleganiu z opłacaniem podatków
i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716) – wg
treści określonej w załączniku nr 6
do SIWZ;.
3. SPOSÓB OCENY: Ocena
spełniania powyższych warunków
wymaganych od Wykonawcy
zostanie dokonana wg formuły
spełnia-nie spełnia.
4. W przypadku, gdy o zamówienia
ubiegają się Wykonawcy
występujący wspólnie Wykonawcy
łącznie złożą dokumenty i
oświadczenia określone w ust.
2, na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu
wg następujących zasad:
1) w zakresie ust. 2 pkt. 2-8
oświadczenia i dokumenty złoży
każdy Wykonawca;
2) w zakresie ust. 2 pkt 1 warunek
udziału w postępowaniu zostanie
uznany za spełniony wówczas
gdy co najmniej jeden z ww.
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
potwierdzi spełnienie każdego z ww.
warunków;
5. W przypadku gdy Wykonawca
powołuje się na zasoby innych
podmiotów, w celu wykazania
spełniania warunków udziału w
postępowaniu załącza dokumenty
w zakresie określonym w ust. 2 pkt.
1, w jakim Wykonawca powołuje
się na ich zasoby oraz w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, Wykonawca składa
dokumenty i oświadczenia określone
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wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których
mowa w ust. 7, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienie ust. 8 i 9 stosuje się
odpowiednio.
11. Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany
w ust. 2 pkt. 5, składa dokument,
o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienie ust. 8 stosuje
się.
12. Jeżeli dokumenty, o
których mowa w ust. 2 pkt. 2-5
potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania lub
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu są dostępne w formie
elektronicznej, Wykonawca może
zaniechać ich dostarczenia, w
takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany wskazać w treści

w ust. 2 pkt. 2-8 dotyczące tych
podmiotów.
6. W przypadku gdy Wykonawca
zadeklarował powierzenie
wykonania części zamówienia
podwykonawcom, w celu
potwierdzenia, że ww. podmioty
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania, Wykonawca złoży
dokumenty i oświadczenia określone
w ust. 2 pkt. 2-8 dotyczące tych
podwykonawców.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w ust. 2:
1) pkt. 5 – składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany
przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21,
2) pkt. 2-4 – składa dokument
lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości.
8. Dokumenty, o których mowa w
ust. 7 pkt. 1) i pkt. 2) lit. b) powinny
być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9. Dokument, o którym mowa w
ust. 7 pkt. 2 lit. a) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3
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JEDZ: adres internetowy, wydający
urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji (jeżeli to
możliwe);
13. W przypadku wykazania wartości
w ofercie w walucie innej niż PLN,
Wykonawca jest zobowiązany
dodatkowo podać wartość w PLN,
dokonując przeliczenia kwot na
podstawie średniego kursu NBP
z dnia wykonania zamówienia/
wystawienia dokumentu. W
przypadku gdy zamówienie ma
charakter okresowy i nie zostało
zakończone do upływu terminu
składania ofert, z dnia, w którym wg
Wykonawcy nastąpiło wykonanie
zamówienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu.
14. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju w którym miejsce
zamieszkania ma osoba lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
15. Jeżeli Wykonawca, w
dokumentach, o których mowa
w SIWZ, wykazał, że polega na
zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Pisemne zobowiązanie
zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu
udostępniającego zasoby; 2)
oznaczenie podmiotu przyjmującego
zasoby (Wykonawca); 3) treść
oświadczenia woli udostępniającego
zasoby zawierająca: a) zakres
udostępnionych Wykonawcy
zasobów i sposób ich wykorzystania
w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia; b) zakres (charakter
stosunku prawnego jaki będzie

miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
10. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje
się dokumentów, o których
mowa w ust. 7, zastępuje się
je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Postanowienie ust. 8 i 9 stosuje się
odpowiednio.
11. Wykonawca mający siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany
w ust. 2 pkt. 5, składa dokument,
o którym mowa w ust. 7 pkt 1, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym
miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów,
zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej
osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Postanowienie ust. 8 stosuje
się.
12. Jeżeli dokumenty, o
których mowa w ust. 2 pkt. 2-5
potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania lub
spełnianie warunków udziału w
postępowaniu są dostępne w formie
elektronicznej, Wykonawca może
zaniechać ich dostarczenia, w
takim przypadku Wykonawca jest
zobowiązany wskazać w treści
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łączył Wykonawcę z podmiotem
udostępniającym zasoby w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia)
i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; c) czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

JEDZ: adres internetowy, wydający
urząd lub organ, dokładne dane
referencyjne dokumentacji (jeżeli to
możliwe);
13. W przypadku wykazania wartości
w ofercie w walucie innej niż PLN,
Wykonawca jest zobowiązany
dodatkowo podać wartość w PLN,
dokonując przeliczenia kwot na
podstawie średniego kursu NBP
z dnia wykonania zamówienia/
wystawienia dokumentu. W
przypadku gdy zamówienie ma
charakter okresowy i nie zostało
zakończone do upływu terminu
składania ofert, z dnia, w którym wg
Wykonawcy nastąpiło wykonanie
zamówienia w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu.
14. W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju w którym miejsce
zamieszkania ma osoba lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
15. Jeżeli Wykonawca, w
dokumentach, o których mowa
w SIWZ, wykazał, że polega na
zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności
przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Pisemne zobowiązanie
zawiera w szczególności:
1) oznaczenie podmiotu
udostępniającego zasoby; 2)
oznaczenie podmiotu przyjmującego
zasoby (Wykonawca); 3) treść
oświadczenia woli udostępniającego
zasoby zawierająca: a) zakres
udostępnionych Wykonawcy
zasobów i sposób ich wykorzystania
w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia; b) zakres (charakter
stosunku prawnego jaki będzie
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łączył Wykonawcę z podmiotem
udostępniającym zasoby w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia)
i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia
publicznego; c) czy podmiot, na
zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia
– do 5 dni roboczych od daty
podpisania umowy. 2. Zamawiający
w toku prowadzenia przetargu
nieograniczonego zastosuje
procedurę odwróconą określoną
w art. 24aa ustawy pzp,tj. najpierw
dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy Wykonawca, którego
oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu z postępowania
(przesłanki wykluczenia określono
w rozdziale XXII SIWZ) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
(warunki udziału w postępowaniu
i dowody jakie Zamawiający
będzie żądał w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu określono w rozdziale
IX i X SIWZ). 3. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zamówienia
na podstawie art. 67 ust. 1pkt. 7
ustawy pzp. 4. Zamawiający wymaga
od Wykonawcy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w
wysokości 10 % ceny całkowitej
podanej w ofercie tj. wynagrodzenia
Wykonawcy z tytułu realizacji umowy
określonej w rozdziale XXVI SIWZ.
Zabezpieczenie służy pokryciu
roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.

Powinno być:

Informacje dodatkowe
1. Termin realizacji zamówienia -
Część nr I – do 5 dni roboczych od
daty podpisania umowy
Część nr II – Usługa wsparcia
technicznego będąca przedmiotem
zamówienia będzie świadczona
przez okres:
a) ANSYS Academic Research
Mechnical and CFD (5 tasks) (szt.
2): od 15 grudnia 2017 do 14 grudnia
2018
b) ANSYS Academic Research HPC
(szt. 55): od 15 czerwca 2017 do 14
czerwca 2018
c) ANSYS Academic Associate CFD
(5 tasks) (szt. 1): od 1 lipca 2017 do
30 czerwca 2018
d) ANSYS Academic Associate
HPC (szt. 11): od 1 lipca 2017 do 30
czerwca 2018
2. Zamawiający w toku prowadzenia
przetargu nieograniczonego
zastosuje procedurę odwróconą
określoną w art. 24aa ustawy pzp,tj.
najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu z postępowania
(przesłanki wykluczenia określono
w rozdziale XXII SIWZ) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
(warunki udziału w postępowaniu
i dowody jakie Zamawiający
będzie żądał w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu określono w rozdziale
IX i X SIWZ). 3. Zamawiający nie
przewiduje udzielenia zamówienia
na podstawie art. 67 ust. 1pkt. 7
ustawy pzp. 4. W przedmiotowym
postępowaniu Zamawiający nie
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wymaga od Wykonawcy wniesienia
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
05/04/2017   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/04/2017   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
05/04/2017   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/04/2017   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/03/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-041883
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