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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie,którego treść jest zgodna ze wzorami stanowiącymi załącznik nr 4 i

5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu, 2)

spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w tym zakresie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1
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W ogłoszeniu jest: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień

składania ofert oświadczenie,którego treść jest zgodna ze wzorami stanowiącymi załącznik nr

4 i 5 do SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega

wykluczeniu, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie

krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i

dokumentów: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz

załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane

należycie, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; Dowodami

potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: a) referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane; b)

oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli

Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości

uzyskania poświadczenia. 2) wykaz osób, sporządzony według treści załącznika Nr 7 do

SIWZ. 3) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę,

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni

terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) wykaz

usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
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sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; Dowodami potwierdzającymi czy

usługi zostały wykonane należycie są: a) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez

podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane; b) oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie,

zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. 2) wykaz

osób, sporządzony według treści załącznika Nr 7 do SIWZ. 3) dokumenty potwierdzające,

że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w tym

zakresie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie

wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Oferty zostaną otwarte w siedzibie

Zamawiającego: Instytut Historii Nauki PAN, 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72, pok.

A27 (Biblioteka IHN PAN) w dniu 13.07.2020 r. o godz. 12.15.
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