
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zapew. miejsc nocleg., miejsc parking., sali konf.,miejsca na realiz. usł. gastron.oraz

realiz.usł.gastron. na potrzeby przepr. XXIV Ogólnop. Konf.„Jakość w Op. Zdrow.” w dn.23-
24.09.2021w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350712318

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kapelanka 60

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-347

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 124278170

1.4.8.) Numer faksu: 124278252

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cmj.org.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmj.org.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091821/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-06-23 13:16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00088904/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
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Przed zmianą: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2021.r. o godz. 11:00 (lub w przypadku awarii – zgodnie z
dyspozycją art. 222 ust. 2 PZP niezwłocznie po usunięciu awarii). Zamawiający wymaga aby
przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył:
informację o osobie/osobach (lista osób), o których mowa w pkt 18.1. SWZ – wraz z informacją o
formie jej/ich zatrudnienia oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na umowę o
pracę, listę osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia (o ile
dotyczy). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: Osoby wskazane w pkt 11 SOPZ.

Po zmianie: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2021.r. o godz. 11:00 (lub w przypadku awarii – zgodnie z
dyspozycją art. 222 ust. 2 PZP niezwłocznie po usunięciu awarii). Zamawiający wymaga aby
przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył:
informację o osobie/osobach (lista osób), o których mowa w pkt 18.1. SWZ – wraz z informacją o
formie jej/ich zatrudnienia oraz dokumenty potwierdzające zatrudnienie tych osób na umowę o
pracę, listę osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy realizacji niniejszego zamówienia (o ile
dotyczy). Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: Osoby wskazane w pkt 11 SOPZ.

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 4 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 lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy lub usługi 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. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa powyżej, aktualnych na dzień składania. Opis miejsca
świadczenia usług wraz z informacją o powierzchni sali konferencyjnej i miejsca na realizację
usług gastronomicznych zawierającego zdjęcia fotograficzne, w zakresie potwierdzającym
spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, którego autentyczność
(dotyczy opisu i zdjęć) musi zostać poświadczone przez wykonawcę. - Szczegółowy opis w pkt.
6 i 7 SWZ.

Po zmianie: 
opisu miejsca świadczenia usług wraz z informacją o powierzchni sali konferencyjnej i miejsca
na
realizację usług gastronomicznych zawierającego zdjęcia fotograficzne, w zakresie
potwierdzającym
spełnianie warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia, którego autentyczność
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(dotyczy
opisu i zdjęć) musi zostać poświadczone przez wykonawcę.
UWAGA: dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
6.1.1. Dokumenty z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu
wykonawcy
(przynajmniej do złożenia oferty) – odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG lub
z innego właściwego rejestru (o ile dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika
należy dodatkowo załączyć stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby.
6.1.2. Wypełnione i podpisane:
6.1.2.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SWZ;
6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym
w rozdziale 5 SWZ.
6.1.4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. SWZ do ewentualnego wykorzystania
stanowi
załącznik nr 4 do SWZ.
6.1.4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.1.4.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
6.1.5. Przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7 SWZ.
6.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda podmiotowych środków
dowodowych na
potwierdzenie:
6.2.1. braku podstaw wykluczenia;
SA-271-44/21 Strona 6 z 29
6.2.2. spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.2.2.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 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 lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi 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
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wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

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

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

Przed zmianą: 
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (plik elektroniczny
podpisany podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej (plik podpisany podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Uwaga! kluczowym jest opatrzenie podpisem dokumentu
oferty. Nie można przyjąć, że podpisanie „Formularza złożenia oferty” obejmuje już swoim
zakresem ofertę. Szczegółowy opis w pkt. 8 SWZ.

Po zmianie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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