
Numer ogłoszenia: 356034 - 2013; data zamieszczenia: 03.09.2013 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 173219 - 2013 data 29.08.2013 r.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, 

tel. 0-42 6643751, fax. 0-42 6643750. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie i 

demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 7 - 9 

października 2013 r., w oparciu o opis techniczny warunków zabudowy 

przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia, będącego załącznikiem nr 8 do 

SIWZ, obejmujący usługi w zakresie transportu materiałów niezbędnych do 

prawidłowej realizacji stoiska, montażu, demontażu stoiska, jego obsługi technicznej, 

oraz usługi sprzątania tego stoiska (tj. sprzątanie po montażu, demontażu, oraz w 

trakcie trwania targów). 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe 

wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w 

dniach 7 - 9 października 2013 r., wraz z transportem materiałów na podstawie 

załączonego opisu technicznego warunków zabudowy. 2.Opis przedmiotu zamówienia 

przedstawiony został w załączniku nr 8 do SIWZ (opis techniczny warunków 

zabudowy), warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 7 do 

SIWZ (projekt umowy). 3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

częściowych. 4.Wykonawca może złożyć wyłącznie ofertę obejmującą całość 

przedmiotu zamówienia... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.. 

 W ogłoszeniu jest: 79.95.60.00-0, 79.95.00.00-8. 

 W ogłoszeniu powinno być: 79.95.00.00-8. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1. 

 W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: W niniejszym 

postępowaniu Zamawiający nie wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1. 

 W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 

warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp. - ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie 



na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 

VI ust. 1 pkt 1 SIWZ; 2 posiadania wiedzy i doświadczenia - na podstawie art. 22 ust. 

1 pkt 2 Pzp., tj. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, 

główne usługi, tj. usługi polegające na przygotowaniu, montażu i demontażu 

profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o indywidualne 

/niestandardowe/ projekty architektoniczne, w tym co najmniej trzy usługi polegające 

na realizacji przygotowania, montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych 

realizowanych w oparciu o indywidualne (niestandardowe) projekty architektoniczne, 

o wielkości co najmniej 50 m2, na targach odbywających się zagranicą, przy czym - 

warunek zostanie uznany za spełniony również wtedy, gdy: Wykonawca wykaże 

kontrakty, które zostały przez niego zawarte przed trzyletnim okresem branym pod 

uwagę przez Zamawiającego przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, 

jednakże ich realizacja wygasła w trakcie trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert; Wykonawca wykaże kontrakty, których realizacja trwa w dniu składania ofert - 

ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie: oświadczenia, o 

którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1 SIWZ, wykazu wykonanych w okresie 

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

działalności jest krótszy - w tym okresie,a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, głównych usług zdefiniowanych przez 

Zamawiającego, dowodów potwierdzających, że usługi, o których mowa w niniejszym 

punkcie, zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania 

opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana 

sytuacja; UWAGA: Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w 

postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §1 ust. 4 Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 

mogą być składane, poprzez : określenie głównych usług, których dotyczy obowiązek 

wskazania przez Wykonawcę w wykazie, tj. usług polegających na przygotowaniu, 

montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o 

indywidualne /niestandardowe/ projekty architektoniczne wskazanie usług, dla 

których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów potwierdzających, że 

usługi zostały wykonane należycie: -dla trzech usług polegających na przygotowania, 

montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o 

indywidualne /niestandardowe/ projekty architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 

m2, na targach odbywających się zagranicą; dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 

ust. 1 pkt 3 Pzp. - ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 

1 oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, jeżeli Wykonawcę 

dotyczy wskazana sytuacja; sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie art. 22 

ust. 1 pkt 4 Pzp., - ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 

1 oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, jeżeli Wykonawcę 

dotyczy wskazana sytuacja; 2. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na 

żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany 

wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z 

powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena 



spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3. 

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkować będzie 

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia i odrzuceniem 

jego oferty. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą 

wykazać łączne spełnianie warunków określonych w ust. 1 niniejszego rozdziału. 

Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - niezłożenie wraz z ofertą, a następnie na 

skutek wezwania, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów, 

jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - 

na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1) Pzp. 2.Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a 

Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest 

zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, według 

formuły spełnia - nie spełnia. 3.W niniejszym postępowaniu ocena spełniania tego 

warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, 

o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać 

łączne spełnianie warunków określonych w uart. 22 ust. 1 Pzp. 5.W celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1)oświadczenie Wykonawcy o braku 

podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 

4 do SIWZ; 2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu 

okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) Pzp., wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3)oświadczenie Wykonawcy o 

przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp., 

zgodne ze wzorem oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 

do SIWZ)wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba że 

Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być 

załączona. 6.Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 5.2), składa 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 7.Dokument, o którym mowa w pkt 6, powinien być wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. Jeżeli w kraju 

miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, 



zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Regulacje 

zawarte w pkt 7 stosuje się odpowiednio. 9.W przypadku wątpliwości co do treści 

dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania 

poza terytorium RP, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 10.Dokumenty winny zostać złożone w 

oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. Pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub w formie notarialnie 

potwierdzonego odpisu. Oświadczenia i zobowiązania należy przedłożyć w oryginale. 

11.W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone 

przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 12. W przypadku Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 

podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 

26 ust. 2b Pzp., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 

podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu zawsze, gdy złożona kopia dokumentu 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 14.Dokumenty 

sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

15.Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., musi wykazać każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - niezłożenie wraz z ofertą, a następnie na 

skutek wezwania, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów, 

jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego postępowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.. 

 W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, tj. usługi 

polegające na przygotowaniu, montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych 

realizowanych w oparciu o indywidualne /niestandardowe/ projekty architektoniczne, 

w tym co najmniej trzy usługi polegające na realizacji przygotowania, montażu i 

demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o 

indywidualne /niestandardowe/ projekty architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 

m2, na targach odbywających się zagranicą, przy czym - warunek zostanie uznany za 

spełniony również wtedy, gdy: Wykonawca wykaże kontrakty, które zostały przez 

niego zawarte przed trzyletnim okresem branym pod uwagę przez Zamawiającego 

przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w 

trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert; Wykonawca wykaże 

kontrakty, których realizacja trwa w dniu składania ofert - ocena spełniania tego 



warunku dokonana zostanie na podstawie: oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 

VI ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ, wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług zdefiniowanych przez Zamawiającego, dowodów 

potwierdzających, że usługi, o których mowa w niniejszym punkcie, zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI 

ust. 3 pkt 1 niniejszej SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja; 

UWAGA: Zamawiający, stawiając powyższy warunek udziału w postępowaniu, 

skorzystał z możliwości wynikającej z §1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane, poprzez : określenie głównych usług, których dotyczy obowiązek wskazania 

przez Wykonawcę w wykazie, tj. usług polegających na przygotowaniu, montażu i 

demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o 

indywidualne /niestandardowe/ projekty architektoniczne wskazanie usług, dla 

których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów potwierdzających, że 

usługi zostały wykonane należycie: -dla trzech usług polegających na przygotowania, 

montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o 

indywidualne /niestandardowe/ projekty architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 

m2, na targach odbywających się zagranicą; dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - na podstawie art. 22 

ust. 1 pkt 3 Pzp. - ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie 

złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 

1 oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) niniejszej SIWZ, jeżeli 

Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja; sytuacji ekonomicznej i finansowej - na 

podstawie art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp., - ocena spełniania tego warunku dokonana zostanie 

na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 

VI ust. 1 pkt 1 oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 niniejszej 

SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja; 2. Wykonawca, zgodnie z 

zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego 

wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień 

składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na 

podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, 

według formuły spełnia - nie spełnia. 3. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych 

warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie 

zamówienia i odrzuceniem jego oferty. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków określonych w ust. 

1 niniejszego rozdziału. Brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., musi wykazać każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - niezłożenie wraz 

z ofertą, a następnie na skutek wezwania, oświadczenia o braku podstaw do 

wykluczenia oraz dokumentów, jakich Zamawiający żąda na potwierdzenie braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania, przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, skutkuje wykluczeniem z niniejszego 

postępowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia.. 



 W ogłoszeniu powinno być: o 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia - na podstawie art. 22 

ust. 1 pkt 2) Pzp. 2.Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie 

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać 

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania 

warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą oświadczeń oraz dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3.W 

niniejszym postępowaniu, w celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego 

posiadania wiedzy i doświadczenia, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, główne usługi, tj. usługi 

polegające na przygotowaniu, montażu i demontażu profesjonalnych stoisk targowych 

realizowanych w oparciu o indywidualne (niestandardowe) projekty architektoniczne 

(1), w tym co najmniej trzy usługi polegające na realizacji przygotowania, montażu i 

demontażu profesjonalnych stoisk targowych realizowanych w oparciu o 

indywidualne (niestandardowe) projekty architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 

m2, na targach odbywających się zagranicą (2), przy czym warunek zostanie uznany 

za spełniony również wtedy, gdy Wykonawca wykaże kontrakty, które zostały przez 

niego zawarte przed trzyletnim okresem branym pod uwagę przez Zamawiającego 

przy badaniu wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, jednakże ich realizacja wygasła w 

trakcie trzech lat przed upływem terminu składania ofert ALBO Wykonawca wykaże 

kontrakty, których realizacja trwa w dniu składania ofert. 4.Zamawiający, stawiając 

powyższy warunek udziału w postępowaniu, skorzystał z możliwości wynikającej z §1 

ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 

jakich te dokumenty mogą być składane, poprzez : (1) określenie głównych usług, 

których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, tj. usług 

polegających na przygotowaniu, montażu i demontażu profesjonalnych stoisk 

targowych realizowanych w oparciu o indywidualne (niestandardowe) projekty 

architektoniczne (2) wskazanie usług, dla których Zamawiający wymaga załączenia 

do oferty dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie,tj. dla 

trzech usług polegających na przygotowania, montażu i demontażu profesjonalnych 

stoisk targowych realizowanych w oparciu o indywidualne (niestandardowe) projekty 

architektoniczne, o wielkości co najmniej 50 m2, na targach odbywających się 

zagranicą. 5.Ocena spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia 

dokonana zostanie na podstawie: oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 

pkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ), wykazu wykonanych w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie,a w przypadku świadczeń okresowych lub 

ciągłych również wykonywanych, głównych usług (zdefiniowanych przez 

Zamawiającego), sporządzonego na podstawie wzoru zawartego w załączniku nr 3 do 

SIWZ, dowodów potwierdzających, że usługi, o których mowa w niniejszym punkcie, 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz zobowiązania opisanego w 

rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja 

(załącznik nr 6 do SIWZ); 6.Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać 

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 



charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa 

w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja 

(załącznik nr 6 do SIWZ). 7.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust 1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów i oświadczeń służących potwierdzeniu braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać 

łączne spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3. 

 W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa 

w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. 

 W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunek dotyczący potencjału technicznego - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 

3) Pzp. 2.Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie 

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać 

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania 

warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą oświadczeń oraz dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3.W 

niniejszym postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego potencjału 

technicznego dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę 

oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 do 

SIWZ)oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli 

Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja (załącznik nr 6 do SIWZ). 4.Zgodnie z art. 26 

ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 

nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) 

SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja (załącznik nr 6 do SIWZ). 

5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 

Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 



Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i 

oświadczeń służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 6.Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4. 

 W ogłoszeniu jest: Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na 

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 

zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa 

w rozdziale VI ust. 3 pkt 1 SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja. 

 W ogłoszeniu powinno być: o 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3) Pzp. 2.Wykonawca, zgodnie z zapisem 

art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, 

jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, 

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie 

złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów, według 

formuły spełnia - nie spełnia. 3.W niniejszym postępowaniu ocena spełniania warunku 

dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dokonana 

zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w 

rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ)oraz zobowiązania 

opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana 

sytuacja (załącznik nr 6 do SIWZ). 4.Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa 

w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja 

(załącznik nr 6 do SIWZ). 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust 1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust 2b Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów i oświadczeń służących potwierdzeniu braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 

6.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać 

łączne spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5. 



 W ogłoszeniu jest: Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która 

umożliwia mu wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej - na podstawie art. 

22 ust. 1 pkt 4) Pzp. 2.Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a Pzp., na żądanie 

Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać 

odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., i brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu 

niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. Ocena spełniania 

warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę wraz z 

ofertą oświadczeń oraz dokumentów, według formuły spełnia - nie spełnia. 3.W 

niniejszym postępowaniu ocena spełniania warunku dotyczącego sytuacji 

ekonomicznej i finansowej dokonana zostanie na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1) SIWZ 

(załącznik nr 2 do SIWZ)oraz zobowiązania opisanego w rozdziale VI ust. 3 pkt 1) 

SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja (załącznik nr 6 do SIWZ). 

4.Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp., Wykonawca może polegać na wiedzy i 

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w rozdziale 

VI ust. 3 pkt 1) SIWZ, jeżeli Wykonawcę dotyczy wskazana sytuacja (załącznik nr 6 

do SIWZ). 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w 

art. 22 ust 1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 26 ust 2b Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów i oświadczeń służących potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia z 

postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp. 6.Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać łączne spełnianie 

warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 Pzp.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6. 

 W ogłoszeniu jest: 1 Jeśli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Pzp., polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp., zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym 

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

określające w szczególności: a zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego 

podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, c charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę 

z innymi podmiotami, d zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 

2 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 



Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b 

Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów i 

oświadczeń wymienionych w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

 W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt 

III.5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp., Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1)oświadczenie 

Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru 

stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2)aktualny odpis z właściwego rejestru lub 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) Pzp., 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) 

oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5) Pzp., zgodne ze wzorem oświadczenia zawartego w formularzu 

ofertowym wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, chyba 

że Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej, wówczas lista ta nie musi być 

załączona.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.. 

 W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

poprawki lub modyfikacje projektu graficznego i architektonicznego Opisu 

Przedmiotu Zamówienia, będącego załącznikiem nr 8 do SIWZ, ustalone w 

porozumieniu z Wykonawcą;. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 

określenie warunków zmian 1.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych 

zmian umowy, w stosunku do treści oferty: poprawki lub modyfikacje projektu 

graficznego i architektonicznego Opisu Przedmiotu Zamówienia, będącego 

załącznikiem nr 8 do SIWZ, ustalone w porozumieniu z Wykonawcą; 2.Dokonanie 

zmian, o których mowa powyżej, może mieć wpływ na kwotę łącznego 

wynagrodzenia Wykonawcy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

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

postępowaniu lub ofert: 06.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Łódzka Agencja Rozwoju 

Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź- sekretariat, VII piętro. 

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

w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Łódzka Agencja 

Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź- sekretariat, VII piętro.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16. 

 W ogłoszeniu jest: projekt Promocja przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego 

poprzez organizację targów i misji gospodarczych celem ekspansji na światowe rynki 

zagraniczne, realizowanego w ramach: Oś Priorytetowa III, Gospodarka, 



Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i 

konkurencyjności przedsiębiorstw.. 

 W ogłoszeniu powinno być: projekt Region Łódzki - kluczowy partner gospodarczy i 

biznesowy na arenie krajowej i międzynarodowej realizowany w ramach osi 

Priorytetowej III RPO WŁ, Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość, Działanie 

III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.. 

 


