
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Druk, skład i dystrybucja materiałów projektowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178235

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Górczewska 8

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-180

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ibe.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-
publiczne

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00295980/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 11:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00266920/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
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odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SWZ).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika 
z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SWZ).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SWZ).

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie usług: 
i. co najmniej 3 usług składu i druku publikacji w oprawie klejonej lub szytej 
o objętości co najmniej 100 stron, obejmujących konfekcjonowanie 
i dystrybucję, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda.

B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu, złożonego co najmniej z 10 osób 
(1 koordynatora oraz co najmniej 3 grafików i co najmniej 3 korektorów, a także 1 osoby
pełniącej funkcję kontrolną oraz 2 pracowników, zajmujących się dostawą publikacji),
spełniającymi poniższe wymagania:
a) Koordynator - 1 osoba, odpowiedzialna za kompleksowe nadzorowanie 
i koordynację realizacji całości zamówienia od strony Wykonawcy wyznaczonego do wszelkich
kontaktów i współpracy z Zamawiającym, odpowiadającego za przekazywanie publikacji do
zatwierdzenia Zamawiającego, wolnych od błędów na każdym etapie procesu przygotowania
publikacji do druku posiadająca:
i. co najmniej średnie wykształcenie; 
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 
iii. doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 usług, polegających
na przygotowaniu publikacji do druku, drukowaniu oraz dystrybucji publikacji na obszarze całej
Polski;
iv. doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi, polegającej na nadzorowaniu prac
poligraficznych, przy pełno kolorowych wydrukach co najmniej 4 różnych publikacji (tj. o różnych
tytułach) każda o objętości co najmniej 100 stron i każda o nakładzie co najmniej 2000
egzemplarzy.
b) Korektor - co najmniej 3 osoby, odpowiedzialne za korektę publikacji w języku polskim, z
których każda posiada:
i. wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie, ukończona filologia polska;
ii. minimum 1 rok doświadczenia w pracy w wydawnictwie lub przy redakcji i/lub korekcie
tekstów na potrzeby publikacji naukowych i edukacyjnych;
iii. doświadczenie w wykonaniu korekty językowej w języku polskim co najmniej 10 różnych
publikacji zwartych o różnych tytułach, w tym co najmniej 3 publikacji naukowych z
zastosowaniem standardów APA;
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iv. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
v. znajomość standardów edytorskich dla tekstu naukowego z dziedziny psychologii oraz
standardów APA 2020;
c) Grafik – co najmniej 3 osoby, odpowiedzialne za skład techniczny i opracowanie graficzne
publikacji oraz zapisanie jej odzwierciedlenia na DVD w formacie pdf oraz epub, z których każda
posiada:
i. wykształcenie co najmniej średnie;
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
iii. praktyczną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
iv. doświadczenie w pracy przy użyciu aplikacji graficznych typu: Adobe Photoshop, Adobe
InDesign, Adobe Illustrator oraz CorelDRAW lub równoważne;
v. doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym przygotowaniu
co najmniej 15 publikacji o objętości co najmniej 50 stron każda;
vi. doświadczenie w wykonywaniu elektronicznych publikacji, tj. co najmniej 10 publikacji w
formacie pdf, mobi i epub każda. 
d) Osoba pełniąca funkcję kontrolną spełniania standardów WCAG – 1 osoba, odpowiedzialna
za kontrolę dostosowania materiałów do standardów WCAG na poziomie co najmniej AA w celu
zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, posiadająca:
i. wykształcenie co najmniej średnie;
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
iii. co najmniej 1 rok doświadczenia w przygotowywaniu treści na strony internetowe i publikacji
elektronicznych dostosowanych do standardów WCAG na poziomie AA;
iv. znajomość standardów WCAG na poziomie AA;
e) Osoby zajmujące się dostawą publikacji: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował minimum 2 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (wnoszenia
poszczególnych dostaw publikacji zapakowanych 
w kartony we wskazane przez Zamawiającego miejsce);

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
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jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. 
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
ust. 1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w § 6 powyżej. 
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SWZ).

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika 
z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SWZ).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. 

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku
odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu (Załącznik nr 1 do SWZ).
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4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

A. w odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 5 lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie usług: 
i. co najmniej 3 usług składu i druku publikacji w oprawie klejonej lub szytej 
o objętości co najmniej 100 stron, obejmujących konfekcjonowanie 
i dystrybucję, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto każda.

B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Wykonawca wykaże się posiadaniem zespołu, złożonego co najmniej z 10 osób 
(1 koordynatora oraz co najmniej 3 grafików i co najmniej 3 korektorów, a także 1 osoby
pełniącej funkcję kontrolną oraz 2 pracowników, zajmujących się dostawą publikacji),
spełniającymi poniższe wymagania:
a) Koordynator - 1 osoba, odpowiedzialna za kompleksowe nadzorowanie 
i koordynację realizacji całości zamówienia od strony Wykonawcy wyznaczonego do wszelkich
kontaktów i współpracy z Zamawiającym, odpowiadającego za przekazywanie publikacji do
zatwierdzenia Zamawiającego, wolnych od błędów na każdym etapie procesu przygotowania
publikacji do druku posiadająca:
i. co najmniej średnie wykształcenie; 
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie; 
iii. doświadczenie w koordynowaniu i nadzorowaniu realizacji co najmniej 2 usług, polegających
na przygotowaniu publikacji do druku, drukowaniu oraz dystrybucji publikacji na obszarze całej
Polski;
iv. doświadczenie w realizacji co najmniej 1 usługi, polegającej na nadzorowaniu prac
poligraficznych, przy pełno kolorowych wydrukach co najmniej 4 różnych publikacji (tj. o różnych
tytułach) każda o objętości co najmniej 100 stron i każda o nakładzie co najmniej 2000
egzemplarzy.
b) Korektor - co najmniej 3 osoby, odpowiedzialne za korektę publikacji w języku polskim, z
których każda posiada:
i. wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie, ukończona filologia polska;
ii. minimum 1 rok doświadczenia w pracy w wydawnictwie lub przy redakcji i/lub korekcie
tekstów na potrzeby publikacji naukowych i edukacyjnych;
iii. doświadczenie w wykonaniu korekty językowej w języku polskim co najmniej 10 różnych
publikacji zwartych o różnych tytułach, w tym co najmniej 3 publikacji naukowych z
zastosowaniem standardów APA;
iv. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
v. znajomość standardów edytorskich dla tekstu naukowego z dziedziny psychologii oraz
standardów APA 2020;
c) Grafik – co najmniej 3 osoby, odpowiedzialne za skład techniczny i opracowanie graficzne
publikacji oraz zapisanie jej odzwierciedlenia na DVD w formacie pdf oraz epub, z których każda
posiada:
i. wykształcenie co najmniej średnie;
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
iii. praktyczną znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
iv. doświadczenie w pracy przy użyciu aplikacji graficznych typu: Adobe Photoshop, Adobe
InDesign, Adobe Illustrator oraz CorelDRAW lub równoważne;
v. doświadczenie w wykonywaniu prac polegających na technicznym i graficznym przygotowaniu
co najmniej 15 publikacji o objętości co najmniej 50 stron każda;
vi. doświadczenie w wykonywaniu elektronicznych publikacji, tj. co najmniej 10 publikacji w
formacie pdf, mobi i epub każda. 
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d) Osoba pełniąca funkcję kontrolną spełniania standardów WCAG – 1 osoba, odpowiedzialna
za kontrolę dostosowania materiałów do standardów WCAG na poziomie co najmniej AA w celu
zapewnienia dostępności dla osób o specjalnych potrzebach, posiadająca:
i. wykształcenie co najmniej średnie;
ii. biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
iii. co najmniej 1 rok doświadczenia w przygotowywaniu treści na strony internetowe i publikacji
elektronicznych dostosowanych do standardów WCAG na poziomie AA;
iv. znajomość standardów WCAG na poziomie AA;
e) Osoby zajmujące się dostawą publikacji: 
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub
będzie dysponował minimum 2 osobami zdolnymi do realizacji zamówienia (wnoszenia
poszczególnych dostaw publikacji zapakowanych 
w kartony we wskazane przez Zamawiającego miejsce);

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, 
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy 
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”. 
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż: „stosowna sytuacja”, o której mowa powyżej wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z
ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
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kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. 
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
ust. 1, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których
mowa w § 6 powyżej. 
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
4) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane
w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

Po zmianie: 
4) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
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wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy lub usługi wskazane
w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-08 12:00

Po zmianie: 
2021-12-15 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-08 12:30

Po zmianie: 
2021-12-15 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-01-05

Po zmianie: 
2022-01-12
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