Zam.4/2021/TP/OPNT/SH
Olsztyn dnia 19 lutego 2021r.
Do wszystkich uczestników postępowania

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
ul. Władysława Trylińskiego 2
10 – 683 Olsztyn
ZMIANA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji pt. Usługa polegająca na opracowaniu architektury IT (Biuletyn Zamówień
Publicznych nr 2021/BZP 00007581/01 z dnia 2021-02-15).
Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Olsztyński Park
Naukowo-Technologiczny informuje o zmianie warunków udziału w postępowaniu, w związku
z czym rozdz. V, VII, IX i XXX przyjmują brzmienie:
V. Warunki udziału w postępowaniu.
1. W zakresie warunku zdolności technicznej i zawodowej Zamawiający wymaga:
1.1. Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia informatyk specjalizujący się w projektowaniu systemów informatycznych oraz sztucznej
inteligencji dla części nr 1.
1.2. Dysponowania min. jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
posiadającą tytuł mgr Prawa lub wyższym dla części nr 2.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania,
uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy winne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację.
VII. Podmiotowe środki dowodowe
1. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu opisanych w rozdz. V:
1.1. pkt.1.1-1.2 - zamawiający żąda wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, z potwierdzeniem posiadania wymaganych umiejętności i doświadczenia
wykazanych na podstawie:
1.1.1. dla części nr 1 - specjalizacja w projektowaniu systemów informatycznych oraz
sztucznej inteligencji – dyplom ukończenia, certyfikat lub inny dokument
potwierdzający specjalność (załącznik nr 4 do SWZ).
1.1.2. dla części nr 2- dyplomu ukończenia studiów prawniczych (załącznik nr 4 do SWZ).
2. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda:
2.1. złożenia oświadczenia na podstawie art. 125 ust 1 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 2 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
braku podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
2.2. Oświadczenia wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę.
IX. Oferta zawiera:
1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, Formularz
ofertowy,
2. Oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 7 SWZ,
3. Wykaz osób wraz z potwierdzeniem posiadania wymaganych umiejętności i doświadczenia
(załącznik nr 4 do SWZ).
XXX. Załączniki:
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – oświadczenie na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp
Załącznik nr 4 – wykaz osób
Załącznik nr 5 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej
5. Załącznik nr 6 – projekt umowy
6. Załącznik nr 7 – porozumienie o zachowaniu poufności.
1.
2.
3.
4.

Uwaga: Zamawiający dokonał modyfikacji załącznika nr 4 do SWZ, który wraz z niniejszą
modyfikacją treści SWZ zostaje umieszczony na stronie internetowej.
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