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Rawa Mazowiecka, dnia 2019-07-16 

Do wszystkich Wykonawców 

Sprawa: 1/LO/2019 

INFORMACJE O ZMIENIONYM OGŁOSZENIU:  

Ogłoszenie nr 573736-N-2019 z dnia 2019-07-15 r. 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

Dostawa  pomocy dydaktycznych, mebli, książek i audiobooków do pracowni w Liceum 

Ogólnokształcącym w Rawie Mazowieckiej ramach projektu „Szkoła nowego wymiaru”. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  

realizowany przez 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej Oś Priorytetowa 

XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji,  

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne 

Numer projektu   RPLD.11.01.02-10-0021/18 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej - realizator 
projektu  
NIP: 8351008379  
Regon: 000204518 
Adres Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej ul. 
Kościuszki 20, 96-200 Rawa Mazowiecka 
Strona internetowa:   http://lorawa.pl/  

II. Zmiana SIWZ 

 Tekst który należy zmienić:  

Sekcja V Warunki udziału w postępowaniu pkt. 5.3 pp. 1 

W ogłoszeniu jest: 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.3 zdolności technicznej lub zawodowej; 
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Jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

załączył:  

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, przy czym dowodami o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie dostaw, iż 

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

prowadzenia działalności jest krótszy -  co najmniej 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem 

dostawom, stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie pomocy 

edukacyjnych\dydaktycznych), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, o wartości brutto: 

Część 1 - minimum 80 000,00 zł każda oraz załączy dowody że dostawy te zostały wykonane 

należycie  

Część 2- minimum 40 000,00 zł każda oraz załączy dowody że dostawy te zostały wykonane 

należycie 

Część 3- 500,00 zł 

 

W ogłoszeniu powinno być  

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

5.3 zdolności technicznej lub zawodowej; 

Jako spełnienie  warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

załączył:  

1) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, przy czym dowodami o których mowa, 

są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie dostaw, iż 

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

prowadzenia działalności jest krótszy -  dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawom, 

stanowiącym przedmiot zamówienia (wykonanie pomocy 

edukacyjnych\dydaktycznych\meble), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, o wartości brutto: 

Część 1 - minimum 80 000,00 zł  oraz załączy dowody że dostawy te zostały wykonane 

należycie  

Część 2- minimum 30 000,00 zł   oraz załączy dowody że dostawy te zostały wykonane 

należycie 

Część 3- 500,00 zł 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona. 

  


