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Ogłoszenie nr 540048582-N-2020 z dnia 17-03-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 520039-N-2020 

Data: 10/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Krajowe Biuro Wyborcze, Krajowy numer identyfikacyjny 01030030300000, ul. Wiejska   10, 00-

902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 243 03 00, e-mail

przetargi@kbw.gov.pl, faks +48 226952671. 

Adres strony internetowej (url): https://pkw.gov.pl/zamowienia-publiczne 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-03-18, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-03-23, godzina: 12:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
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miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-04-23 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach:15 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2. 

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż

200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),  posiada środki finansowe w

wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście

tysięcy złotych 00/100). 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże,

że:  posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 60.000,00

złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),  posiada środki finansowe w

wysokości nie mniejszej niż 60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt

tysięcy złotych 00/100). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1. 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga: a) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 złotych (słownie:

dwieście tysięcy złotych 00/100). Za „działalność związaną z przedmiotem zamówienia”, na

potrzeby niniejszego warunku, Zamawiający uzna działalność Wykonawcy związaną z usługami

drukowania. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych przez Wykonawcę środków finansowych nie mniejszą



17.03.2020

3/5

niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową

Wykonawcy nie mniejszą niż 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), w

okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Ww. dokument

musi być wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem ostatecznego terminu

składania ofert. Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny

Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej

wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. c)

wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w

postępowaniu opisanego w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1 rozdziału X SIWZ, w okresie ostatnich 3

(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług wykonanych

stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: • referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, • oświadczenie Wykonawcy -

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać referencji lub dokumentów, o których mowa w powyższym punkcie. W przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty

potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wydane nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące

przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W wykazie usług wykonanych należy wskazać

wyłącznie te usługi, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym

mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1 rozdziału X SIWZ. d) wykazu osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług (…), w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w

postępowaniu opisanego w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 2 rozdziału X SIWZ, 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. Wzór wykazu osób skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi załącznik numer 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do doboru kadry (osób) w liczbie i w sposób gwarantujący
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możliwość realizacji usług z należytą starannością. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga: a) dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż

60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Za „działalność związaną z

przedmiotem zamówienia”, na potrzeby niniejszego warunku, Zamawiający uzna działalność

Wykonawcy związaną z usługami drukowania. b) informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych przez Wykonawcę

środków finansowych nie mniejszą niż 60.000,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych

00/100) lub zdolność kredytową Wykonawcy nie mniejszą niż 60.000,00 złotych (słownie:

sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert. Ww. dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed

upływem ostatecznego terminu składania ofert. Uwaga: Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji

finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument,

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku

udziału w postępowaniu. c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych również wykonywanych, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

udziału w postępowaniu opisanego w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1 rozdziału X SIWZ, w okresie

ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat

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

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług

wykonanych stanowi załącznik numer 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa powyżej są: •

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, •

oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub dokumentów, o których mowa w

powyższym punkcie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie muszą być wydane

nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga: W wykazie

usług wykonanych należy wskazać wyłącznie te usługi, które potwierdzają spełnianie warunku

udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 1 rozdziału X SIWZ. d)
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wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług (…), w zakresie niezbędnym do

wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w ust. 1 pkt 2 lit. c) tiret 2

rozdziału X SIWZ, 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. Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego stanowi załącznik numer 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do doboru

kadry (osób) w liczbie i w sposób gwarantujący możliwość realizacji usług z należytą

starannością. 


