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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:347737-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2018/S 151-347737
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 149-342832)
Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
Łódź
90-051
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kubiak
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Kod NUTS: PL712
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.lodzkie.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zorganizowanie i obsługa seminarium, którego tematem będzie polityka spójności oraz nabory przeprowadzane
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: ZP.272.69.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79950000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i obsługa seminarium poświęconemu tematyce polityki spójności
oraz naborom przeprowadzanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 (RPO WŁ 2014-2020), dotyczącym profilaktyki zdrowotnej i projektów badawczo-rozwojowych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 149-342832
Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, al. Piłsudskiego 8, Łódź 90-051, Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Kubiak
E-mail: zp.info@lodzkie.pl
Kod NUTS: PL711
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Seminarium odbędzie się w dniu 21.9.2018 roku.
Powinno być:
Seminarium odbędzie się w dniu 21.9.2018 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące terminów realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia
(Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) oraz Projekt umowy (Załączniki nr 6 do Ogłoszenia).

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
1. Uzupełnienie informacji zawartych w punkcie VI.3) ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące warunku udziału
Wykonawców w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie
wykonali (zakończyli) co najmniej 2 usługi polegające na kompleksowej organizacji konferencji/seminariów/
sympozjów/spotkań/szkoleń/eventów dla min. 200 osób w kwocie min. 80 000,00 PLN brutto każda usługa.
— W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa
powyżej musi spełnić jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Analogicznie
w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach podmiotu trzeciego celem wykazania spełnienia
warunku, to podmiot trzeci ma spełnić ten warunek samodzielnie,
— W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku, o którym mowa powyżej na
wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum),
której członkiem był Wykonawca/podmiot trzeci, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy/
podmiotu trzeciego, tzn. realnie i faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 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.
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2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniu (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) oraz składa wraz z ofertą zobowiązanie tego podmiotu (lub
inny dokument potwierdzający współpracę) do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego
ofertę. W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który musi określać:
— zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
— sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
— zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
— czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Zalecane jest, aby podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia
i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu pełnomocnictwa winno wynikać
uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
4. Do oferty załączyć należy odpis z Rejestru przedsiębiorców KRS lub z CEIDG. Wykonawca nie jest
obowiązany do złożenia ww. dokum., jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych.
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