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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
ul. Podole 60
Kraków
30-394
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Krampus-Sepielak
Tel.:  +48 126401950
E-mail: akrampus@kpt.krakow.pl 
Faks:  +48 126401945
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kpt.krakow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu Kreatywna Małopolska w roku 2017 w
podziale na III części.

II.1.2) Główny kod CPV
55100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów w ramach Projektu Kreatywna
Małopolska finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej
gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski, współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego” w roku 2017 w podziale na III części. Część I wyjazd do Panaji, Goa, Indie,
Część II: wyjazd do Mińska, Białoruś, część III Wyjazd do Paryża. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku
nr 2 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/08/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-108173

mailto:akrampus@kpt.krakow.pl
www.kpt.krakow.pl
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 150-310681
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 04/08/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Pierwotny tekst w sekcji III 1.1) pozostaje bez zmian.
Powinno być:
Pod pierwotnym tekstem w sekcji III 1.1) dodaje się następujący tekst: Zamawiający będzie wymagał zgodnie
z pkt. 5.8 SIWZ, wykazania braku podstaw wykluczenia w stosunku do podmiotu trzeciego, na zasoby którego
Wykonawca się powołuje, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów dotyczących tego podmiotu to
jest: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenia o
braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c) oświadczenia o braku orzeczenia
wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; d)Odpisu z
właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie
art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dostarcza dokumenty lub oświadczenia zgodne z pkt. 7.4, 7.5, 7.6 SIWZ.Do oferty
wykonawca dla tzw. podmiotu trzeciego dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego dokumentu (Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia- dalej JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający
wymaga wypełnienia przez JEDZ również w części IV Kryteria kwalifikacji – lit. B Sytuacja ekonomiczna i
finansowa, lit.C- Zdolność techniczna i zawodowa - w tym zakresie w którym to dotyczy, a na późniejszym
etapie postępowania dokumentów, o których stanowi pkt. 7.1 lub 7.2 SIWZ. - dokumentów potwierdzających,
że podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:310681-2017:TEXT:PL:HTML

