
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie badań zachowań transportowych mieszkańców oraz pomiarów natężenia

ruchu drogowego i potoków pasażerskich na potrzeby analiz transport. do projektu Pomorskiej
Kolei Metropolitalnej II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POMORSKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 771637476

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Straganiarska 24-27

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-837

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 58 3010644

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@pbpr.pomorskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pbpr.pomorskie.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039807

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00033011/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
1.Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert.Sposób oceny ofert:1) CenaSposób obliczenia punktów dla kryterium -Cena:PK1 =
[CN / CR x 60%] x 100gdzie:PK1 - liczba punktów w kryterium -Cena;CN - najniższa oferowana
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cena;CR - cena oferty badanej.2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
W tym kryterium ocenie zostanie poddana liczba projektów w których uczestniczyły osoby
skierowane do realizacji zamówienia tj:a) Za każdy dodatkowy projekt ponad ten wskazany na
warunek udziału w postepowaniu, realizowany w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert polegający na przeprowadzeniu badań ankietowych w zakresie zachowań lub
preferencji transportowych osób techniką CAPI na próbie co najmniej 3000 osób, w którym
Ekspert od spraw badań zachowań transportowych był autorem/współautorem wykonawca
otrzyma dodatkowo -7,5 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów w tym podkryterium – 15
pktb) Za każdy dodatkowy projekt, w którym Ekspert od spraw pomiarów ruchu pełnił funkcję
kierownika zespołu, ponad ten wskazany na warunek udziału w postepowaniu, realizowany w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegający na przeprowadzeniu
dobowego pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15 punkach pomiarowych oraz co najmniej 6
godzinny pomiar potoku pasażerskiego w co najmniej 15 punktach pomiarowych w mieście
liczącym co najmniej 150 tys. mieszkańców w jego granicach administracyjnych, albo zespole
miast liczącym 150 tys. mieszkańców w granicach tych miast, albo w obszarze (np.
województwie, jego części lub innej jednostki np. regionu), w którym zamieszkuje co najmniej
250 tys. mieszkańców, wykonawca otrzyma - 7,5 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów w
tym podkryterium – 15 pkt.Uwaga:W celu uzyskania punktów w podkryterium a) i b) wykonawca
musi wykazać inne projekty niż te, które zostaną wykazane na ocenę spełniania warunków
udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia osób skierowanych do realizacji
zamówienia. W przypadku wykazania tych samych projektów zarówno do kryterium oceny ofert
jak i na warunek udziału w postępowaniu wykonawca nie otrzyma punktów za te
projekty.Wykazane projekty muszą być zrealizowane przez te same osoby, które zostaną
wskazane w wykazie osób na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.(wykazy na ocenę
spełniania warunków udziału w postępowaniu i na kryterium muszą być rozłączne). Jeżeli
Wykonawca w niniejszym kryterium chce uzyskać dodatkowe punkty, składa wypełniony wykaz
osób do kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia” (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).Przyznane punkty w ramach poszczególnych
podkryteriów sumuje się i stanowią one liczbę punktów przyznanych w kryterium
„Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”.c) Termin wykonania
zamówienia:w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów, według
założeń:realizacja zamówienia w terminie do 22.11.2021 r. – 0 pkt, realizacja zamówienia w
terminie do 12.11.2021 r. – 10 pkt .W tym kryterium wykonawca deklaruje w Ofercie (formularzu
ofertowym) termin realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże
terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienie w
terminie do dnia 22.11.2021 r.2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma
punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.3. Oferta może uzyskać w kryteriach
oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym1 pkt = 1%. Maksymalna liczba
punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Po zmianie: 
1.Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert.Sposób oceny ofert:1) CenaSposób obliczenia punktów dla kryterium -Cena:PK1 =
[CN / CR x 60%] x 100gdzie:PK1 - liczba punktów w kryterium -Cena;CN - najniższa oferowana
cena;CR - cena oferty badanej.2) Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
W tym kryterium ocenie zostanie poddana liczba projektów w których uczestniczyły osoby
skierowane do realizacji zamówienia tj:a) Za każdy dodatkowy projekt ponad ten wskazany na
warunek udziału w postepowaniu, realizowany w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert polegający na przeprowadzeniu badań ankietowych w zakresie zachowań lub
preferencji transportowych osób techniką CAPI na próbie co najmniej 3000 osób, w którym
Ekspert od spraw badań zachowań transportowych był autorem/współautorem wykonawca
otrzyma dodatkowo -7,5 pkt, przy czym maksymalna liczba punktów w tym podkryterium – 15
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pktb) Za każdy dodatkowy projekt, w którym Ekspert od spraw pomiarów ruchu pełnił funkcję
kierownika zespołu lub był członkiem zespołu organizacyjnego , ponad ten wskazany na
warunek udziału w postepowaniu, realizowany w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert polegający na przeprowadzeniu dobowego pomiaru ruchu kołowego w co
najmniej 15 punkach pomiarowych oraz co najmniej 6 godzinny pomiar potoku pasażerskiego w
co najmniej 15 punktach pomiarowych w mieście liczącym co najmniej 150 tys. mieszkańców w
jego granicach administracyjnych, albo zespole miast liczącym 150 tys. mieszkańców w
granicach tych miast, albo w obszarze (np. województwie, jego części lub innej jednostki np.
regionu), w którym zamieszkuje co najmniej 250 tys. mieszkańców, wykonawca otrzyma - 7,5
pkt, przy czym maksymalna liczba punktów w tym podkryterium – 15 pkt.Uwaga:W celu
uzyskania punktów w podkryterium a) i b) wykonawca musi wykazać inne projekty niż te, które
zostaną wykazane na ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego
doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia. W przypadku wykazania tych
samych projektów zarówno do kryterium oceny ofert jak i na warunek udziału w postępowaniu
wykonawca nie otrzyma punktów za te projekty.Wykazane projekty muszą być zrealizowane
przez te same osoby, które zostaną wskazane w wykazie osób na spełnienie warunku udziału w
postępowaniu.(wykazy na ocenę spełniania warunków udziału w postępowaniu i na kryterium
muszą być rozłączne). Jeżeli Wykonawca w niniejszym kryterium chce uzyskać dodatkowe
punkty, składa wypełniony wykaz osób do kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do
realizacji zamówienia” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).Przyznane punkty w
ramach poszczególnych podkryteriów sumuje się i stanowią one liczbę punktów przyznanych w
kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”.c) Termin wykonania
zamówienia:w tym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 punktów, według
założeń:realizacja zamówienia w terminie do 22.11.2021 r. – 0 pkt, realizacja zamówienia w
terminie do 12.11.2021 r. – 10 pkt .W tym kryterium wykonawca deklaruje w Ofercie (formularzu
ofertowym) termin realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże
terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że wykonawca wykona zamówienie w
terminie do dnia 22.11.2021 r.2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska
największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów. Ocenę łączną oferty stanowi suma
punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.3. Oferta może uzyskać w kryteriach
oceny ofert maksymalnie 100 punktów (100%), przy czym1 pkt = 1%. Maksymalna liczba
punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w
ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

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 ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SWZ.2. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu, w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:-
zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym
zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: i. skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej dwie
osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym:- Ekspert od spraw
badań zachowań transportowych – osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu
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składania ofert była autorem/współautorem co najmniej 2 badań ankietowych w zakresie
zachowań lub preferencji transportowych osób techniką CAPI na próbie co najmniej 3000 osób;-
Ekspert od spraw pomiarów ruchu - osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika zespołu w co najmniej 2 projektach
polegających na przeprowadzeniu dobowego pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15
punkach pomiarowych oraz co najmniej 6 godzinny pomiar potoku pasażerskiego w co najmniej
15 punktach pomiarowych w mieście liczącym co najmniej 150 tys. mieszkańców w jego
granicach administracyjnych, albo zespole miast liczącym 150 tys. mieszkańców w granicach
tych miast, albo w obszarze (np. województwie, jego części lub innej jednostki np. regionu), w
którym zamieszkuje co najmniej 250 tys. mieszkańców.Uwaga:- Nie dopuszcza się wskazania
tego samego eksperta w obu rolach.- Dopuszcza się wskazanie tych samych projektów/badań w
doświadczeniu obu ekspertów.- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego (Konsorcjum), wyżej wymienione warunki udziału w
postępowaniu mogą być spełnione łącznie.ii. posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie
udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa
(upłynął) termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo zrealizował (wykonał): - co najmniej 2
badania ankietowe w zakresie zachowań lub preferencji transportowych osób techniką CAPI na
próbie co najmniej 3000 osób; oraz - co najmniej 2 projekty polegające na przeprowadzeniu
dobowego pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15 punkach pomiarowych oraz co najmniej 6
godzinny pomiar potoku pasażerskiego w co najmniej 15 punktach pomiarowych w mieście
liczącym co najmniej 150 tys. mieszkańców w jego granicach administracyjnych, albo zespole
miast liczącym 150 tys. mieszkańców w granicach tych miast, albo w obszarze (np.
województwie, jego części lub innej jednostki np. regionu), w którym zamieszkuje co najmniej
250 tys. mieszkańców.3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na
każdym etapie postepowania, 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.4. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.5. 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.6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa 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.Zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) 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.7.
Zamawiający oceni, 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
art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. (art. 119 ustawy
Pzp).8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
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wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. (art. 120 ustawy Pzp).9. 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. (art. 122 ustawy Pzp). 10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania
ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na
etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tychz wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu i SWZ.2. O udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 112 ustawy Pzp), mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu, w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:-
zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie;3) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym
zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Zamawiający uzna ten warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że: i. skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej dwie
osoby posiadające kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia, w tym:- Ekspert od spraw
badań zachowań transportowych – osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu
składania ofert była autorem/współautorem co najmniej 2 badań ankietowych w zakresie
zachowań lub preferencji transportowych osób techniką CAPI na próbie co najmniej 3000 osób;-
Ekspert od spraw pomiarów ruchu - osoba, która w okresie ostatnich 4 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika zespołu lub była członkiem zespołu
organizacyjnego w co najmniej 2 projektach polegających na przeprowadzeniu dobowego
pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15 punkach pomiarowych oraz co najmniej 6 godzinny
pomiar potoku pasażerskiego w co najmniej 15 punktach pomiarowych w mieście liczącym co
najmniej 150 tys. mieszkańców w jego granicach administracyjnych, albo zespole miast
liczącym 150 tys. mieszkańców w granicach tych miast, albo w obszarze (np. województwie,
jego części lub innej jednostki np. regionu), w którym zamieszkuje co najmniej 250 tys.
mieszkańców.Uwaga:- Nie dopuszcza się wskazania tego samego eksperta w obu rolach.-
Dopuszcza się wskazanie tych samych projektów/badań w doświadczeniu obu ekspertów.- W
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
(Konsorcjum), wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.ii.
posiada wiedzę i doświadczenie, co należycie udokumentuje tj. wykaże, że w okresie ostatnich 4
lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa (upłynął) termin składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, prawidłowo
zrealizował (wykonał): - co najmniej 2 badania ankietowe w zakresie zachowań lub preferencji
transportowych osób techniką CAPI na próbie co najmniej 3000 osób; oraz - co najmniej 2
projekty polegające na przeprowadzeniu dobowego pomiaru ruchu kołowego w co najmniej 15
punkach pomiarowych oraz co najmniej 6 godzinny pomiar potoku pasażerskiego w co najmniej
15 punktach pomiarowych w mieście liczącym co najmniej 150 tys. mieszkańców w jego
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granicach administracyjnych, albo zespole miast liczącym 150 tys. mieszkańców w granicach
tych miast, albo w obszarze (np. województwie, jego części lub innej jednostki np. regionu), w
którym zamieszkuje co najmniej 250 tys. mieszkańców.3. Oceniając zdolność techniczną lub
zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postepowania, 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.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.5. 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.6. Wykonawca, który polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 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.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i
wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;3) 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.7. Zamawiający oceni, 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 art. 112 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy Pzp, a
także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy. (art. 119 ustawy Pzp).8. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi
winy. (art. 120 ustawy Pzp).9. 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. (art. 122 ustawy Pzp). 10. Wykonawca nie może, po upływie terminu
składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby,
jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.11. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tychz wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

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

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

Przed zmianą: 
2021-04-26 15:00

Po zmianie: 
2021-04-29 15:00

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

Przed zmianą: 
2021-04-26 15:30

Po zmianie: 
2021-04-29 15:30

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

Przed zmianą: 
2021-05-25

Po zmianie: 
2021-05-28
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