
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa symulatora jazdy samochodem oraz symulatora jazdy skuterem na potrzeby

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach-zadanie realizowane realizowane w
ramach II edycji MBO Woj. Śląskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

1.2.) Oddział zamawiającego: WORD

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273747894

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Francuska 78

1.4.2.) Miejscowość: Katowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 40-507

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 323593032

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@word.katowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne
państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu
wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Egzaminowanie i szkolenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108426/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 12:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00102119/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
W postępowaniu, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 9 to jest :
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym
dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dla części I: zdolności
technicznej lub zawodowej , Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się
doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 dostaw symulatorów jazdy samochodem o wartości
co najmniej 50000 zł każda.

Po zmianie: 
W postępowaniu, zamawiający żąda złożenia przez wykonawcę, podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Rozdziale 9 to jest :
- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów
określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym
dowodami, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Dla części I: zdolności
technicznej lub zawodowej , Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się
doświadczeniem w realizacji co najmniej 2 dostaw symulatorów jazdy samochodem o wartości
co najmniej 50000 zł każda.
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