Ogøoszenie nr 500069411-N-2017 z dnia 04-12-2017 r.
Kraków:
OGèOSZENIE O ZMIANIE OGèOSZENIA
OGèOSZENIE DOTYCZY:
Ogøoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGèOSZENIU
Numer: 623684-N-2017
Data: 28-11-2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
Akademia Sztuk Pi knych im. Jana Matejki w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny
27578300000, ul. Plac Matejki 13, 31157 Kraków, woj. maøopolskie, pa stwo Polska, tel.
122 992 041, e-mail zp@asp.krakow.pl, faks 124 226 566.
Adres strony internetowej (url): www.asp.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGèOSZENIU
II.1) Tekst, który nale y zmieni :
Miejsce, w którym znajduje si zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogøoszeniu jest: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiaj cemu
o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy kapitaøowej.
Wraz ze zøo eniem o wiadczenia, Wykonawca mo e przedstawi dowody, e powi zania z
innym Wykonawc nie prowadz do zakøócenia konkurencji w post powaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór o wiadczenia o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej
grupy kapitaøowej stanowi zaø cznik nr 3 do SIWZ. 2.Ofert stanowi : 1) zaø cznik nr 1 do
SIWZ – formularz ofertowy sporz dzony wedøug zaø czonego do SIWZ wzoru (wypeøniony i
podpisany przez osoby upowa nione do reprezentowania wykonawcy); 2) zaø cznik nr 1A do
SIWZ – formularz cenowo - przedmiotowy wedøug zaø czonego do SIWZ wzoru (wypeøniony
i podpisany przez osoby upowa nione do reprezentowania wykonawcy); 3) wydruk testów
wydajno ci zgodnie z wymogami okre lonymi w zaø czniku nr 1A do SIWZ (dopuszcza si
wydruki w j zyku polskim albo angielskim) – dotyczy pozycji wskazanych przez
Zamawiaj cego w zaø czniku nr 1A do SIWZ ), w formie okre lonej w rozdz. VII pkt. 12
SIWZ. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2) i 3) zostaøy opisane w rozdz. VII pkt. 4.1)
SIWZ. Wraz z ofert nale y zøo y : 4) O wiadczenia, o których mowa w pkt VII. 1.1) SIWZ;
5) Peønomocnictwo (oryginaø lub kopia notarialna) - do reprezentowania wykonawcy w
post powaniu albo do reprezentowania wykonawcy w post powaniu i zawarcia umowy, je eli
osoba reprezentuj ca wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana
jako upowa niona do jego reprezentacji we wøa ciwym rejestrze lub ewidencji dziaøalno ci
gospodarczej; Obowi zek zøo enia peønomocnictwa dotyczy zawsze wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy
ubiegaj cy si wspólnie o udzielenie zamówienia zobowi zani s do ustanowienia
peønomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy. 6) Dokumenty, z których wynika
prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z
odpisu z wøa ciwego rejestru, który zamawiaj cy mo e uzyska za pomoc bezpøatnych i
ogólnodost pnych baz danych, w szczególno ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziaøalno ci podmiotów realizuj cych zadania
publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), wzgl dnie innych dokumentów
zøo onych wraz z ofert ; 7) Zobowi zanie (oryginaø) innego podmiotu do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (je eli

dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodni zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowaø niezb dnymi
zasobami tych podmiotów. Tre zobowi zania powinna bezspornie i jednoznacznie
wskazywa na zakres zobowi zania innego podmiotu, okre la czego dotyczy zobowi zanie
oraz w jaki sposób i w jakim okresie b dzie ono wykonywane.
W ogøoszeniu powinno by : 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje
Zamawiaj cemu o wiadczenie o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej samej grupy
kapitaøowej. Wraz ze zøo eniem o wiadczenia, Wykonawca mo e przedstawi dowody, e
powi zania z innym Wykonawc nie prowadz do zakøócenia konkurencji w post powaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór o wiadczenia o przynale no ci lub braku przynale no ci do tej
samej grupy kapitaøowej stanowi zaø cznik nr 3 do SIWZ. 2.Ofert stanowi : 1) zaø cznik nr
1 do SIWZ – formularz ofertowy sporz dzony wedøug zaø czonego do SIWZ wzoru
(wypeøniony i podpisany przez osoby upowa nione do reprezentowania wykonawcy); 2)
zaø cznik nr 1A do SIWZ – formularz cenowo - przedmiotowy wedøug zaø czonego do SIWZ
wzoru (wypeøniony i podpisany przez osoby upowa nione do reprezentowania wykonawcy);
Dokumenty, o których mowa w ppkt 2) zostaøy opisane w rozdz. VII pkt. 4.1) SIWZ. Wraz z
ofert nale y zøo y : 3) O wiadczenia, o których mowa w pkt VII. 1.1) SIWZ; 4)
Peønomocnictwo (oryginaø lub kopia notarialna) - do reprezentowania wykonawcy w
post powaniu albo do reprezentowania wykonawcy w post powaniu i zawarcia umowy, je eli
osoba reprezentuj ca wykonawc w post powaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana
jako upowa niona do jego reprezentacji we wøa ciwym rejestrze lub ewidencji dziaøalno ci
gospodarczej; Obowi zek zøo enia peønomocnictwa dotyczy zawsze wykonawców wspólnie
ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy
ubiegaj cy si wspólnie o udzielenie zamówienia zobowi zani s do ustanowienia
peønomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia
albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy. 5) Dokumenty, z których wynika
prawo do podpisania oferty - w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z
odpisu z wøa ciwego rejestru, który zamawiaj cy mo e uzyska za pomoc bezpøatnych i
ogólnodost pnych baz danych, w szczególno ci rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z
dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji dziaøalno ci podmiotów realizuj cych zadania
publiczne (Dz.U. 2014 r., poz. 1114 oraz z 2016 r., poz. 352), wzgl dnie innych dokumentów
zøo onych wraz z ofert ; 6) Zobowi zanie (oryginaø) innego podmiotu do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (je eli
dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolno ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodni zamawiaj cemu, e realizuj c zamówienie, b dzie dysponowaø niezb dnymi
zasobami tych podmiotów. Tre zobowi zania powinna bezspornie i jednoznacznie
wskazywa na zakres zobowi zania innego podmiotu, okre la czego dotyczy zobowi zanie
oraz w jaki sposób i w jakim okresie b dzie ono wykonywane.

