
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 88906-2015 z dnia 2015-04-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania, składu i druku wydawnictw promocyjnych, na warunkach 

szczegółowo określonych w SIWZ i załącznikach od niej.

Termin składania ofert: 2015-04-28 

Numer ogłoszenia: 95120 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 88906 - 2015 data 20.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-125 

Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3618057, fax. 041 3618057.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 28.04.2015.

W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 30.04.2015.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): a) do 

zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na 

dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Gdy dowodem dysponowania zasobami 

podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono 

przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za 

zgodność z oryginałem; b) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w 

świetle przepisu art. 26 ust. 2 b)ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób 

jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 

1 pkt 2-4 ustawy Pzp zasobami powinno obejmować wykazanie faktu udostępnienia wykonawcy 

zasobów podmiotu trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy 

ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje. Treść zobowiązania podmiotu 

trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu 
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trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym 

jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w 

wykonaniu zamówienia lub jego braku; c) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów 

powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2 b)ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z 

którego w sposób jednoznaczny będą wynikać poniższe aspekty: - zakres dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, - charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym 

podmiotem, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. d) W 

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty..
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